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WOORD VOORAF 
 

  

 In september 1975 begon ik mijn studie theologie aan de Katholieke 

Theologische Hogeschool Amsterdam, nooit vermoedend dat ik veertig jaar 

later dit woord vooraf aan een proefschrift zou schrijven. Maar wie weet wel 

waar een tocht van veertig jaar je naar toe brengt?  

 ‘Wees sterk en vat moed’; het zijn woorden uit Jozua, in de vertaling van 

Han Renckens, uit de eerste colleges exegese, woorden van de HEER zelf, als 

het volk na veertig jaar zwerven het beloofde land binnen zal gaan. Een 

opdracht niet alleen voor Jozua en het volk toen en daar – ik heb het ervaren 

als een voortdurende aansporing: een beloofd land, de toekomst, moet 

veroverd worden, eigen gemaakt, zodat het bevrijdend woord van de HEER er 

levende werkelijkheid wordt. 

 Veertig jaar is een lange tijd. Maar eerder was er nog mijn thuis, mijn 

ouders en zus en broer, mijn familie, vrienden en school. Daar en toen werden 

al de eerste schreden gezet die tot deze tocht zouden leiden. Gaande de weg 

zijn er steeds meer mensen met me meegetrokken, of ik met hen. Met vreugde 

herinner ik me mijn huisgenoten aan de Viottastraat. Zij hebben bijgedragen 

aan het gelovige, studieuze en inspirerende klimaat dat het mogelijk maakte 

mijn studie toen ook te voltooien. De colleges Bijbel maakten dat mijn liefde 

voor de Schrift groeide. Ik dank daarvoor met name onze docenten professor 

Wim Beuken, professor Ben Hemelsoet, professor Han Renckens en professor 

Wim Weren en de medestudenten met wie iedere verkenning van de Schrift 

een avontuur met goede afloop werd. Hoe mooi waren die jaren, met 

pleisterplaatsen als twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen, met manna 

en kwartels. 

 Nog tijdens mijn studie kwam er een bijzondere tochtgenoot op mijn weg, 

Chris ‘t Mannetje. Al weer jaren delen we het leven en maken ook onze 

kinderen Carsten, Jolise, Dieter en sinds een paar jaar Farnaz deel uit van ons 

reisgezelschap. Zoveel nieuwe uitdagingen en inzichten, zoveel liefde en 

verrassingen hebben ze me gebracht!  

 Onze jaren in Noordwijkerhout, Berkel en Rodenrijs en Almelo zijn mooie 

jaren geweest. Parochies, dekenaten, pastorale scholen, theologieopleidingen, 

cursisten en studenten, collega’s, vrienden en familie: ze maakten dat ik steeds 

opnieuw de moed kon vatten en het leven tegemoet treden.  
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 De afgelopen zes jaren vormden een heel speciaal traject van de tocht. Een 

oude belofte kon in vervulling gaan: ooit schijn ik gezegd te hebben dat ik bij 

Bart Koet zou gaan promoveren. Dát ik het gezegd heb weet ik niet meer, 

maar ik ben blij dat Bart me eraan herinnerd heeft, toen hij eenmaal hoogleraar 

werd. Ik dank hem, professor Bart Koet, en mijn andere promotor, professor 

Adelbert Denaux, voor hun trouwe begeleiding, wijze raad, aanwijzingen, 

literatuurtips en altijd bemoedigende woorden, in ziekte en gezondheid. Dat de 

Vlamingen het Groot Dictee der Nederlandse Taal vaker winnen dan de 

Nederlanders werd proefondervindelijk gedurende hun begeleiding zeer 

aannemelijk. Dank ook aan al degenen die anderszins hebben bijgedragen aan 

het tot stand komen van dit boek, door hun correcties, kopietjes, aanwijzingen, 

vragen en opmerkingen. De leden van de promotiecommissie ben ik dankbaar 

voor het aanvaarden van mijn thesis. 

 

 Gaande de jaren hebben we reisgenoten verwelkomd en ook van velen 

afscheid moeten nemen. Wat missen we ze, met pijn in het hart. Zijn zij er al, 

aan de overzijde van de Jordaan, waar de zon opgaat? 

 

 Ik was een jaar of veertien toen ik van mijn opa het schoolrapport kreeg uit 

de lagere schooltijd van mijn oma. Zij was al gestorven voor ik geboren was. 

Van de vijf jaar waarover het rapportboekje de resultaten vermeldt, was zij 

drie jaar de eerste van de klas. De verrassende conclusie is na haar laatste 

schooljaar: ‘№ 1. mag van school af’. Deze zin is me altijd bijgebleven en ik 

beleef hem als de pendant van ‘Wees sterk en vat moed’. Beide motto’s 

maakten dat ik studeren, leren én leven werkelijk als een voorrecht ervaar. 

 In haar wil ik allen eren die het voor mij mogelijk hebben gemaakt, op 

welke manier dan ook, om naar school te gaan, te leren, te studeren, om dit 

proefschrift te schrijven. Ik wil daarbij ook denken aan al die meisjes en 

vrouwen die, juist omdat ze vrouw zijn, niet naar school kunnen of niet mogen 

worden waartoe ze zich ten diepste geroepen weten. 

 Met trots draag ik haar voornamen aan haar wil ik deze studie opdragen.  

Dat Gods genade ons vergezelle. 

  

Almelo, september 2015                  Joke H.A. Brinkhof 
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INLEIDING 
 

 

 In dit boek wordt het verhaal bestudeerd van Simon, een man die in Samaria 

opereert als magiër en in de traditie bekend is onder de naam Simon Magus. 

Over hem wordt verteld in het achtste hoofdstuk van de Handelingen van de 

Apostelen, waar hij een stevige aanvaring heeft met de apostel Petrus. Dat 

verwondert wellicht niet, want magie en geloof, dat kan toch niet samengaan? 

Toch weten we ook van andere magiërs in het Nieuwe Testament, degenen die 

een ster volgen om de pasgeboren Jezus hun geschenken aan te bieden. Tegen 

deze magiërs wordt positief aangekeken. Zou magie dan toch niet zondermeer 

onverenigbaar zijn met wat de leerlingen van Jezus verkondigen?  

 Veel Bijbelgeleerden hebben zich al over de tekst uit Handelingen 8 en de 

thematiek ‘magie’ gebogen. In het tweede hoofdstuk van dit boek zien we een 

selectie van verschillende beelden van Simon uit onderzoeken van globaal de 

laatste veertig jaar. Deze beelden zijn niet allemaal uitsluitend negatief. Samen 

met de gedachte aan de drie koningen, de magiërs uit het begin van het 

evangelie van Matteüs, doet dat het vermoeden opkomen dat er heel ver-

schillende beelden bestaan van magiërs en magie.  

 Om dat te onderzoeken hebben we het begrip ‘magie’ en de betekenis die 

het kan hebben gehad in de tijd van het Nieuwe Testament nader bestudeerd. 

De neerslag daarvan staat in hoofdstuk III. ‘Magie’ blijkt een veelzijdig thema 

te zijn: magiërs hadden zowel een goede reputatie als ook een veel 

negatievere. Voor dit onderzoek is van belang welk beeld domineert voor de 

Simon uit ons verhaal. 

 Daarmee komen we aan het voornaamste aandachtspunt binnen dit boek: het 

verhaal. We hebben er voor gekozen om Simon vooral te beschouwen als 

verhaalfiguur. Daarom hebben we onderzocht wat een verhaal tot een verhaal 

maakt en hoe dat kan leiden tot een bepaalde interpretatie van de 

gebeurtenissen en de personen in dat verhaal. In hoofdstuk IV wordt een 

verhaaltheorie en een methode voor narratief lezen van teksten, Narrative 

Criticism, toegelicht en vervolgens in hoofdstuk V toegepast op de tekst over 

Simon.  

 Als we Simon zien in zijn eigen verhaalwereld, beschreven in een tijd 

waarin magie niet eenduidig goed of verwerpelijk is, komt hij naar voren als 

magiër die niet zozeer slecht is, maar door de leerlingen van Jezus en hun 

boodschap overtroffen wordt. Deze conclusie is een eerste antwoord op de 
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vraag wat de bedoeling van het verhaal over Simon kan zijn: de gelijkenis 

tussen het optreden van Jezus en de leerlingen na Hem, met hun wonderen en 

tekenen, en dat van magiërs en hun daden van magie, wordt met dit verhaal 

geduid als in een hiërarchische verhouding, waarbij magie ondergeschikt is.  

 Maar er is meer. In de laatste hoofdstukken blijkt dat wat er in Samaria 

gebeurt ook van belang is voor de medespelers van Simon in Samaria, Filippus 

en Petrus. Vooral voor Simon Petrus, als ‘tegenstander’ van Simon, betekent 

het een begin van nieuwe ontwikkelingen in zijn rol. We zullen in deze studie 

zien dat de ontmoeting met Simon de magiër niet alleen verteld wordt als een 

van de avonturen van de leerlingen: deze gebeurtenis draagt bij aan een 

verdere verspreiding van het Woord mede omdat Petrus na de gebeurtenissen 

in Samaria zijn blik ook zal richten op de volkeren, opdat er van Jezus getuigd 

zal worden tot aan de uiteinden van de aarde. 

 



 

 

 

I. SIMON IN HANDELINGEN 8 

 
 

1. Inleiding 

 De wijze waarop de Bijbel bestudeerd is, kent een lange, rijke en diverse 

geschiedenis, die misschien wel net zo lang, rijk en divers is als het bestaan 

van de Bijbel zelf. Veel aandacht is vanzelfsprekend besteed aan de betekenis 

van de verschillende verhalen voor de eigen tijd en omstandigheden van de 

lezers
1
. Vanaf de 18

e
 eeuw raakten geleerden meer en meer geïnteresseerd in 

een benadering van de teksten zelf. De tekst werd niet langer gezien als een 

kant en klaar gegeven, maar als een neerslag van verhalen met een eigen 

ontstaansgeschiedenis. Tekstkritische, filologische en grammaticale bestu-

dering van de Bijbeltekst en een historisch-kritische benadering, bestaande uit 

bronnenkritiek, vormkritiek en redactiekritiek, hebben de mogelijkheden tot 

interpretatie van de tekst sindsdien uitgebreid en verrijkt. Gebleken is dat 

auteurs verschillende orale tradities en schriftelijke bronnen hebben gebruikt 

en op eigen wijze bewerkt en geordend
2
. Dat valt onder andere af te leiden uit 

onregelmatigheden of breuklijnen in een verhaal. Ook patronen en 

wetmatigheden in het vertellen onthullen de invloed van een schrijver. De 

theologische discussies waarin auteurs zich mengen en de tekstreceptie door 

de eeuwen heen laten eveneens sporen na in de tekst. Onderzoek naar deze 

verschillende bronnen en bouwstenen van de tekst, de ontstaansgeschiedenis 

en de historische en culturele achtergrond en ontwikkeling heeft geleid tot 

verder begrip van de uiteindelijke tekst en de manier waarop personen en 

situaties beschreven zijn. Daarbij is kennis van politieke en sociale 

omstandigheden van de tijd waarin de teksten zijn ontstaan behulpzaam bij de 

duiding, zoals omgekeerd deze omstandigheden ook weer (deels) te 

reconstrueren zijn door de teksten te bestuderen.  

                                                 

 
1 

Zie voor een uitvoerig recent overzicht: A.W. ZWIEP, Tussen tekst en lezer. Een historische 

inleiding in de Bijbelse hermeneutiek, Deel I-II, Amsterdam, VU University Press, 2009-2013. 
2 

Voor een overzicht en analyse van de studie van de bronnen van de te bestuderen tekst Hnd 

8,5-24: A. VON DOBBELER, Der Evangelist Philippus in der Geschichte des Urchristentums, 

Eine Prosopographische Skizze (TANZ, 30), Tübingen, Francke Verlag, 2000, pp. 43-57. 

Ook: P.L. DICKERSON, The Sources of the Account of the Mission to Samaria in Acts 8,5-25, in 

NT 39 (1997) 3, 210-224; K. BEYSCHLAG, Simon Magus und die christliche Gnosis (WUNT, 

16), Tübingen, Mohr Siebeck 1974, mn. pp. 79-98.  
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 Een logisch vervolg op dit onderzoek naar de bronnen en de wijze waarop 

schrijvers die hebben benut, is om opnieuw aandacht te hebben voor de 

uiteindelijke compositie van de tekst als geheel. In deze synchrone benadering 

is niet zozeer het uiteenleggen van de tekst of de stukjes en lagen waarin ze is 

opgedeeld onderwerp van onderzoek, maar de gehele tekst, zoals ze 

uiteindelijk geworden is
3
. In de laatste decennia hanteren veel onderzoekers 

deze synchrone benadering. 

 In de exegese is zo het onderzoek dat vooral gericht was op de 

wordingsgeschiedenis aangevuld met systematische analyses van de tekst in 

haar huidige vorm. In het bijzonder is er meer aandacht gekomen voor de 

literaire elementen in Bijbelverhalen en hun bijdrage aan en invloed op de 

betekenis van de tekst. Sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw staat 

steeds vaker een narratieve benadering in de belangstelling, waarin het 

verhaalkarakter van de tekst centraal staat
4
. Door deze aandacht voor de 

verhalen in de voorliggende tekst valt nieuw licht op afzonderlijke perikopen, 

maar ook op de samenhang van grotere teksteenheden. 

 Dat zou ook kunnen gelden voor de tekst die wij onderzoeken maar die al 

vaker onderwerp van studie is geweest: het verhaal over Simon, een man die 

bekend staat als magiër, zoals dat in Hnd 8,5-24 beschreven wordt. De 

perikoop is een gedeelte van een grotere verhaaleenheid over het optreden van 

Filippus, onder andere in Samaria.  

 Kort gezegd gaat het over het volgende: Simon is een man die aan magie 

doet en grote populariteit geniet in Samaria, totdat Filippus daar komt en de 

Christus en het koninkrijk van God verkondigt. Met de bevolking van Samaria 

is ook Simon onder de indruk en hij laat zich dopen, om daarna Filippus te 

volgen. Dan komen Petrus en Johannes naar Samaria, die de gedoopten de 

handen opleggen, en neemt Samaria heilige Geest aan. Het komt daarna tot 

een confrontatie tussen Simon en Petrus, als Simon de apostel geld aanbiedt 

om ook macht te krijgen om de handen op te leggen en Petrus hem 

terechtwijst. 

                                                 

 
3 

Zie voor voorbeelden van verschillende benaderingen van de Bijbeltekst o.a. S.E. PORTER 

(ed.), Handbook to Exegesis of the New Testament, Leiden, Koninklijke Brill, 1997; W.J.C. 

WEREN, Windows on Jesus, Londen, SCM Press, 1999 (Vertaling van: W.J.C. WEREN, 

Vensters op Jezus. Methoden in de uitleg van de evangeliën, Zoetermeer, Uitgeverij Meinema, 

1998); J.B. GREEN (ed.), Methods for Luke, Cambridge – New York NY, Cambridge 

University Press, 2010. 
4
 Zie voor een overzicht van inleidingen in narratieve en literaire kritiek van de Bijbel o.a.: 

J.L. RESSEGUIE, Narrative Criticism of the New Testament, an Introduction, Grand Rapids MI, 

Baker Academic, 2005, pp. 18-19, n. 5. 
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 Wellicht is Simon, anders dan veel andere ‘bijfiguren’ in de geschriften van 

Lucas, een eigen leven gaan leiden door deze botsing met Petrus
5
. In de 

geschiedenis heeft hij de naam Simon Magus gekregen, ontleend aan zijn 

praktijken in het kader van magie. De naam Simon Magus, Simon de magiër, 

correspondeert met het kwalijke imago dat hij heeft in de ogen van degenen 

die magie in meer of mindere mate zien als tovenarij, of als een satanische of 

minimaal als een antichristelijke activiteit
6
. Het minder positieve beeld van 

Simon wordt versterkt door het feit dat hij Petrus geld aanbiedt, terwijl de 

gelovigen (, Hnd 2,44; 4,32) beschreven worden als mensen zonder 

eigen geld (Hnd 2,41-47; 3,6; 4,32). Met dat financiële aanbod heeft Simon 

zijn naam gegeven aan de door de kerk veroordeelde praktijk om geld te 

betalen voor ambten of er aan te verdienen (simonie)
7
. 

 Naast de rol die hij heeft in het Bijbelverhaal is Simon ook de tegenspeler 

van Petrus in de apocriefe ‘Handelingen van Petrus’ (Acta Petri)
8
 en hij wordt 

                                                 

 
5
 Omgekeerd is het ook mogelijk dat bestaande tradities over Simon een plaats hebben 

gekregen in de Lucaanse geschriften, hoewel Handelingen 8 de oudste schriftelijke bron over 

Simon vormt; vgl. DICKERSON, Sources; G. LÜDEMANN, Das frühe Christentum nach den 

Traditionen der Apostelgeschichte. Ein Kommentar, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 

1987, pp. 99-107, mn. p. 104.; zie ook onderstaand §II,5.a (Barrett). 
6 

Voor details zie de portretten van Simon in hoofdstuk II en de verkenning van het begrip 

‘magie’ in hoofdstuk III. Zie o.a.:
 
H.J. CADBURY, The Making of Luke-Acts, Londen, S.P.C.K., 

2
1958 (New York NY, The Macmillan Company, 

1
1927), pp. 143-144: Simon Magus als valse 

profeet; J.A. FITZMYER, The Acts of the Apostles. A New Translation with Introduction and 

Commentary (The Anchor Yale Bible Commentaries, 31), New Haven CT – Londen, Yale 

University Press, 1998, p. 404: Lucas identificeert Simon slechts als magiër; J. JERVELL, Die 

Apostelgeschichte (Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, 3), Göttingen, 

Vandenhoeck & Ruprecht, 
17

1998, p. 261: het verschil tussen wonderen (Filippus) en magie 

(Simon) (miracle en magic), in de visie van Lucas zijn de activiteiten van Simon magie; geen 

wonderen: “dass er (Simon, JB) Wunder getan hatte, für Lukas also Zauberei”; D.G. 

PETERSON, The Acts of the Apostles (The Pilar New Testament Commentary), Grand Rapids 

MI – Cambridge, Eerdmans Publishing Company, 2009, p. 282 stelt dat Lucas Simon negatief 

portretteert als ‘beoefenaar van magie’; R.I. PERVO, Acts. A Commentary (Hermeneia, A 

Critical and Historical Commentary on the Bible), Minneapolis MN, Fortress Press, 2009, pp. 

207-210 geeft een excurs over magie en stelt dat Lucas Simon als opponent typeert door de 

connectie met magie. 
7 

Concilie van Chalcedon (451 n. Chr.), zie H. DENZINGER – A. SCHÖNMETZER, Enchiridion 

Symbolorum, Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum, Freiburg im Breisgau 

– Basel – Rome – Wenen, Herder, 
39

2001, p. 109, canon 304. Codex Iuris Canonici, Wetboek 

van Canoniek Recht, Latijns Nederlandse Uitgave, Brussel – Hilversum, Gooi & Sticht, 1987, 

canones 149.3; 188; 1380. 
8
 R.A. LIPSIUS, Actus Petri cum Simone, in Acta Apostolorum Apocrypha, Hildesheim – New 

York NY, Georg Olms Verlag, 1972 (2. unveränderter Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1891), 
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soms wel beschouwd als ketter en als de grondlegger van de gnosis
9
. Dat zijn 

optreden in Samaria plaatsvindt, draagt ook bij aan een negatieve receptie, 

vanwege tegenstellingen tussen Joden en Samaritanen in de eerste eeuw
10

. 

Simon is een merkwaardige figuur die, voor zover hij afgebeeld wordt, vaak 

tovenaarskleding en/of -hoed draagt, of in zwart gekleed gaat, een 

schurkachtige uitdrukking heeft, nauwelijks sympathiek oogt of door duivels 

omringd wordt
11

. 

                                                                                                                                

 
45-103; het grootste deel van de ‘Handelingen van Petrus’ wordt gevormd door de Actus 

Vercellenses, door Lipsius aangeduid als: Actus Petri cum Simone, zie A. HILHORST, The Text 

of the Actus Vercellenses, in J.N. BREMMER (ed.), The Apocryphal Acts of Peter, Leuven, 

Peeters, 1998, 148-160. Zie ook J.K. ELLIOTT, The Apocryphal New Testament. A Collection 

of Apocryphal Christian Literature in an English Translation, Oxford, Clarendon Press, 1993, 

pp. 390-426; A.F.J. KLIJN, De Apocriefen van het Nieuwe Testament. Buitenbijbelse 

Evangeliën, Handelingen, Brieven en Openbaringen, Kampen, Uitgeverij Ten Have, 2006, pp. 

41-153; F. LAPHAM, Peter: The Myth, the Man and the Writings. A Study of Early Petrine Text 

and Tradition, Londen – New York NY, T & T Clark, 2004 (
1
 JSNTS, 139, 2003), pp. 34-36.  

9
 Voor een overzicht zie:

 
J.D.M. DERRETT, Simon Magus (Acts 8,9-24), in Studies in the New 

Testament, Volume Four, Midrasj, the Composition of Gospel, and Discipline, Leiden, Brill, 

1986, 207-223, p. 207, n. 1. Zie ook §II,3.
 

10 
Zie Joh 4,9. P. VAN VELDHUIZEN, Geef Mij te drinken. Johannes 4,4-42 als 

waterputverhaal, Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum, 2004, pp. 100-107 geeft een 

overzicht van de achtergronden en spanningen.  
11

 Zie voor afbeeldingen en uitbeeldingen van Simon o.a. A. FERREIRO, Artistic 

Representations of Simon Magus and Simon Peter in the Princeton Index of Christian Art: 

with up-to-date Inventory and Bibliography, in ID., Simon Magus in Patristic, Medieval and 

Early Modern Traditions (SHCT, 125), Leiden, Brill, 2005, 307-335; J. POESCHKE, Simon 

Magus, in E. KIRSCHBAUM – G. BANDMANN – W. BRAUNFELS – J. KOLLWITZ – W. MRAZEK – 

A.A. SCHMID – H. SCHNELL (Hrsg.), Lexikon der Christlichen Ikonographie 4, Rome – 

Freiburg – Basel – Wenen, Herder, 1972, k. 158-160, voor verwijzing naar afbeeldingen, 

hoofdzakelijk gebaseerd op niet-Bijbelse traditie o.a. in Müstair, Prüm, Toulouse, Chartes; L. 

RÉAU, Iconographie de l’art chrétien III, Parijs, Press Universitaires de France, 1959, p. 1225: 

afbeeldingen uit de 13
e
 en 14

e
 eeuw in de kathedralen van Chartres, Bourges, Tours, mn. de 

val van Simon. Voor afbeeldingen op internet (15-06-2015) zie bijvoorbeeld: 

http://www.heiligenlexikon.de/Fotos/Simon_Magus.jpg. 

https://en.wikipedia.org/?title=Simon_Magus#/media/File:Nucci,_Avanzino_-

_Petrus%27_Auseinandersetzung_mit_Simon_Magus_-_1620.jpg.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_Mi%C3%A8geville#/media/File:Basilica_Saint-Sernin_-

_Simon_Magus.jpg, c. 1110-1115, ‘Simon le magicien, les démons et la naissance de la 

vigne’.Kathedraal Bourges, Petrus en Paulus raam, c. 1215-1225, o.a. http://www.sacred-

destinations.com/france/bourges-cathedral/photos/w08_6451c. 

http://www.museumsinflorence.com/musei/Brancacci_chapel.html, Filipino Lippi, 

‘Disputation with Simon Magus’, c. 1481-1485. 

Versiering in een missaal: zie kaft voorzijde, uit E.C. TEVIOTDALE, The Stammheim Missal, 

Los Angeles CA, Getty Museum Studies on Art, 2001, p. 17.  
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 De bestudering van de perikoop volgens de historisch-kritische methode 

zoekt naar bronnen waarop de tekst gebaseerd is en de mogelijke historische 

achtergrond: de werkelijke identiteit van Simon als stichter van het 

gnosticisme, de situatie in Samaria of een, mogelijk historisch gebeurde, latere 

confrontatie van Petrus
12

. Uit vroegchristelijke apocriefe geschriften blijkt een 

grote controverse tussen Petrus en Simon
13

. Maar ook wordt gedacht dat de 

auteur de figuur Simon gebruikt heeft om een oorspronkelijke confrontatie 

tussen Paulus en Petrus te verhullen (Simon zou eigenlijk Paulus zijn) en zo 

een negatief beeld van Paulus te maskeren
14

, of dat hij het verhaal over Simon 

als een intern-joods interpretatieconflict laat zien en tegelijk toont dat het 

christendom de Romeinse wet niet bruuskeert
15

. 

 Op de vraag of er een werkelijk historische man schuilt achter de 

(verhaal)figuur Simon gaat deze studie niet in, ook niet op zijn eventueel latere 

opruiende dan wel ondermijnende activiteiten ten aanzien van het jonge 

christendom, hoewel dat belangrijke en interessante vragen kunnen zijn. In 

deze studie staat de tekst over Simon als verhaal centraal. Narratieve analyse 

van de tekst kan bijdragen aan het begrijpen van de (verhaal)figuur Simon. 

Doelstelling van dit onderzoek is te achterhalen hoe Lucas Simon typeert en 

een ‘portret’ van hem schetst en vervolgens wat het verhaal over deze figuur 

betekent binnen het brede geheel van Lucas-Handelingen. 

 

 

 

                                                 

 
12 

Zie LIPSIUS, Actus Petri, pp. 45-103; ELLIOTT, Apocryphal New Testament, pp. 404-421; 

KLIJN, Apocriefen, pp. 141-153. Zie ook G. LUTTIKHUIZEN, Simon Magus as a Narrative 

Figure in the Acts of Peter, in BREMMER, Apocryphal Acts, 39-51; Luttikhuizen ziet Simon als 

de ironische contrastfiguur tegenover Petrus in de strijd van ‘goed’ tegen ‘kwaad’. 
13

 Voor een overzicht zie: FERREIRO, Simon Magus, mn. pp. 9-26. 
14

 Voor een negatief beeld van Paulus zie C.J. ROETZEL, Paul, the Man and the Myth, 

Minneapolis MN, Augsburg Fortress Press, 1999, p. 155 over Pseudo-Clementinen, 

Kerygmata Petrou H II, 15-18. DICKERSON, Sources, p. 211 merkt op dat de discussie of 

Simon eigenlijk Paulus is, achterhaald is.  
15

 Zie o.a. in de studie van A.D. Nock, reeds in 1933 (The Beginnings of Christianity, V), later 

gepubliceerd als A.D. NOCK, Paul and the Magus, in ID., Essays on Religion and the Ancient 

World, Selected and Edited, with an Introduction. Bibliography of Nock’s Writings and 

Indexes, by Z. Stewart, Volume I, Oxford, Clarendon Press 1972, 308-330, p. 330; P.W. 

WALASKAY, And So We Came to Rome. The Political Perspective of St Luke (SNTS MS, 49), 

Cambridge, Cambridge University Press, 1983; R. STRELAN, Who was Bar Jesus (Acts 13,6-

12)?, in Biblica 85 (2004) 65-81. O. PADILLA, The Speeches of Outsiders in Acts. Poetics, 

Theology and Historiography (SNTS MS, 144), Cambridge, Cambridge University Press, 

2008, pp. 155.159-160.223. 
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2. Vraagstelling 

 De figuur Simon lijkt in belangrijke mate bepaald te zijn door drie factoren: 

dat hij een magiër is, dat hij geld aanbiedt en dat hij in Samaria opereert. Deze 

factoren leiden vaak, zoals in hoofdstuk II zal blijken, tot een beeld dat hij een 

oplichter en bedrieger is of van toch zeker een nieuwe gelovige die niet inziet 

waar het in de beweging rond de apostelen om gaat. In dit onderzoek zal 

bekeken worden of dit beeld genuanceerd kan worden, bijvoorbeeld omdat 

genoemde kenmerken van Simon: magie, geld en Samaria, niet alleen 

negatieve kanten hebben. 

 Simons relatie tot magie is meestal de hoofdreden voor een negatief beeld 

van Simon. Maar het is niet vanzelfsprekend magie zo te verstaan dat het 

automatisch leidt tot een negatieve karakterisering van Simon. Ook in het 

evangelie van Matteüs bijvoorbeeld komen magiërs voor (, Mt 2,1-12). 

Hun karakterisering leidt juist tot een positieve receptie en volgens de traditie 

worden ze als de heilige drie koningen beschouwd. Simons handelen met geld 

hoeft op zichzelf evenmin negatief gekwalificeerd te worden. In het werk van 

Lucas blijkt zeker een voorkeur voor de armen, bijvoorbeeld in de veldrede: 

“gelukkig de armen (…), wee jullie rijken” (Lc 6,20.24), in de parabel van de 

rijke man en de arme Lazarus (Lc 16,19-31), of in de waardering voor de arme 

weduwe (Lc 21,1-4). Het niet-hebben van geld wordt meer gewaardeerd dan 

het wél bezitten van geld. Lucas noemt echter ook vrouwen die met Jezus 

meetrekken en hem vanuit eigen middelen onderhouden (Lc 8,1-3). Hoewel 

beter bekend uit Paulus’ brieven (Rom 15,26-28; 1 Kor 16,1-4, 2 Kor 8-9; Gal 

2,10) vermeldt ook Handelingen een geldinzameling voor de broeders in 

Jeruzalem (Hnd 11,29-30; Hnd 24,17). Daaruit komt het beeld naar voren dat 

het niet om het bezit op zich gaat, maar om het gebruik ervan. Bezit is niet 

particulier bedoeld, maar voor de gemeenschap, om te delen: “verkoop je bezit 

en geef aalmoezen” (Lc 12,33). Wie een leerling wil zijn moet niet hechten 

aan bezit maar er afstand van doen: de gelovigen bezitten alles gezamenlijk, 

zoals vooral in Handelingen als ideaal wordt geschetst (Lc 14,33; Hnd 2,44-

45; 4,32-35). Ook het aanbieden van geld door Simon juist aan een apostel kan 

in die context van leerling-zijn en gezamenlijk bezit begrepen worden. 

 Ten slotte: de misschien minder populaire regio Samaria met zijn inwoners 

(zie Joh 4,9) lijkt juist bij Lucas een zekere welwillendheid op te roepen, zoals 

met de Samaritaan die ten voorbeeld wordt gesteld als naaste (Lc 10,29-37). 

Dat spreekt een negatieve karakterisering van Simon vanwege zijn optreden in 

Samaria tegen.  

 De negatieve beeldvorming over Simon komt wellicht minder voort uit de 

tekst van Handelingen zelf dan uit niet-canonieke invloeden en tradities. In het 

verhaal van Handelingen wordt Simon echter wel door Petrus gecorrigeerd. In 



  I. SIMON IN HANDELINGEN         21 
 

combinatie daarmee zouden bovenstaande aspecten desondanks toch bedoeld 

kunnen zijn om een negatief beeld van Simon te creëren. 

 Op zoek naar verduidelijking van deze vragen zal het verhaal in Hnd 8,5-24 

nauwkeurig geanalyseerd worden, zodat er op basis van de tekst een portret 

van Simon als verhaalfiguur geschetst kan worden.  

 Dat portret van Simon staat niet op zichzelf. Simon speelt een rol in het 

grotere verhaal van Handelingen. Zijn verhaal is in zijn geheel opgenomen in 

het verhaal van Filippus. Ook voor Filippus heeft Simon een functie die in dit 

onderzoek wordt belicht. Daarnaast is de ontmoeting van Simon met Petrus 

van betekenis voor de rol van Petrus. De oppositionele relatie tussen Simon en 

Petrus die blijkt uit de apocriefe verhalen over Petrus is mede aanleiding om, 

na de functie van Simons verhaal voor Filippus, ook de plaats van Simon in 

het verhaal over Petrus zoals dat in Lucas-Handelingen is opgetekend, te 

onderzoeken.  

 

3. Narrative Criticism als methode 

 In ons onderzoek wordt gekozen voor een methodisch pluralistische 

benadering waarbij de voorkeur uitgaat naar Narrative Criticism. Simon wordt 

in deze studie beschouwd als een figuur in een verhaal en daarvoor is deze 

methode uitermate geschikt.  

 In hoofdstuk IV wordt de methode Narrative Criticism nader toegelicht, 

maar ter introductie wordt ze hier in verkorte vorm uiteengezet. De narratieve 

benadering van Bijbelteksten maakt gebruik van methoden van narratieve 

analyse (narratology) die binnen de literatuurwetenschap en filosofie 

ontwikkeld zijn
16

. De tekst van de Bijbel wordt beschouwd als een literaire 

compositie, die beantwoordt aan de wetten waaraan elke tekst beantwoordt. 

De Bijbel bestaat uit boeken (,bibliaen is geschreven (heilige Schrift) 

en kan bestudeerd worden zoals alle literatuur, met de daarbij behorende 

aspecten als bijvoorbeeld genre en stijl. Een literaire benadering van de Bijbel 

honoreert de wijze waarop Bijbelschrijvers gebruik maken van literaire 

stijlmiddelen
17

. Onderzoek naar de vorm waarin de teksten en verhalen 

gepresenteerd worden, draagt bij aan de mogelijkheden tot interpretatie van 

Bijbelteksten. Wim Weren zegt hierover: “Naar mijn overtuiging moeten we 

                                                 

 
16 

M. BAL, Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. Third Edition, Toronto – 

Buffalo – Londen, University of Toronto Press, 2009 (
2
1980); M. BAL, De theorie van 

verhalen en vertellen. Inleiding in de narratologie, Muiderberg, Coutinho, 
2
1980 (

1
1978). 

17
 Zie bijvoorbeeld: W.J.C. WEREN, Intertextualiteit en Bijbel, Kampen, Uitgeverij Kok, 1993; 

PADILLA, Speeches. 
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ons eerst verdiepen in de literaire aspecten van een tekst. Pas daarna komen 

andere benaderingen aan de beurt”
18

. Binnen deze ontwikkelingen wint sinds 

de tweede helft van de twintigste eeuw de aandacht voor de tekst als verhaal 

aan populariteit. Deze vorm van Bijbelexegese staat bekend als Narrative 

Criticism
19

. 

 Narrative Criticism heeft vooral oog voor de literair-narratieve kenmerken 

van de Bijbeltekst in haar huidige verschijningsvorm. De belangstelling gaat in 

het bijzonder uit naar de structuur en opbouw, de interne samenhang van een 

verhaal en de manier waarop verschillende onderdelen van een vertelling 

gegroepeerd zijn en met elkaar verbonden worden
20

. Een voorname bijdrage 

voor deze wijze van benaderen van Lucas-Handelingen is geleverd door 

Robert Tannehill met zijn beide boeken The Narrative Unity of Luke-Acts
21

. 

Hij wijst op de samenhang van grotere teksteenheden in dit dubbelwerk en laat 

zien dat het evangelie van Lucas en Handelingen gestructureerd zijn en bij 

elkaar gehouden worden door overeenkomende thema’s en doorlopende 

verhaallijnen.  

 Mark Allan Powell, een van de eersten die Narrative Criticism beschreven 

heeft, stelt dat, hoewel de Bijbel altijd al bestudeerd is als literatuur, de 

literaire kwaliteiten van de Bijbel op zichzelf nooit onderwerp van onderzoek 

                                                 

 
18

 WEREN, Vensters, p. 12; Windows, p. 14. 
19

 M.A. POWELL, What is Narrative Criticism?, Minneapolis MN, Augsburg Fortress Press, 

1990. S.E. PORTER, Literary Approaches to the New Testament: From Formalism to 

Deconstruction and Back, in S.E. PORTER – D. TOMBS (eds.), Approaches to New Testament 

Study (JSNT SS, 120), Sheffield, Sheffield Academic Press, 1995, 77-128; pp. 103-104 is 

kritisch op de claim van Powell dat Narrative Criticism een zelfstandige methode is, 

onderscheiden van New Criticism. RESSEGUIE, Criticism, p. 18, n. 4 stelt dat de seculiere 

moderne literatuurkritiek de term Narrative Criticism niet gebruikt en de term bijna exclusief 

is voor een bepaalde literaire benadering van de Bijbel. Zie ook: J.B. GREEN, Narrative 

Criticism, in ID. (ed.), Methods, p. 74; U.E. EISEN, Die Poetik der Apostelgeschichte. Eine 

Narratologische Studie (NTOA, 58), Fribourg – Göttingen, Academic Press Fribourg – 

Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 2006, p. 15. Eisen, pp. 22-23, stelt voor de term 

‘Narratologische Analyse’ te gebruiken in plaats van Narrative Criticism, om duidelijk te 

maken dat deze methode een narratieve analyse behelst, en niet bijvoorbeeld (exegetische) 

‘navertellingen’.  
20 

Zie hiervoor bijvoorbeeld ook: J.P. FOKKELMAN, Reading Biblical Narrative: an 

Introductory Guide, Louisville KY, Westminster John Knox Press, 1999; J.P. FOKKELMAN, 

Vertelkunst in de Bijbel. Een handleiding bij literair lezen, Zoetermeer, Boekencentrum, 1995.  
21 

R.C. TANNEHILL, The Narrative Unity of Luke-Acts. A Literary Interpretation, Volume One: 

The Gospel according to Luke, Philadelphia PA, Fortress Press, 1991 (1986); R.C. 

TANNEHILL, The Narrative Unity of Luke-Acts. A Literary Interpretation, Volume Two: The 

Acts of the Apostles, Minneapolis MN, Fortress Press, 1994 (1990). 
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zijn geweest
22

. Hij nuanceert dit wel onder andere door op de Belijdenissen 

van Augustinus te wijzen waarin de kerkvader zegt dat de literaire kwaliteit 

van de heilige Schrift dwingt tot nederigheid om haar te begrijpen
23

. Maar 

volgens Powell ging de aandacht eerder uit naar de Bijbelse historie, de 

geopenbaarde waarheid en de implicaties van de teksten voor het dagelijks 

leven dan naar de Bijbel als literair werk met verhalen
24

. Stanley Porter wijst 

erop dat literaire aspecten van de Bijbel altijd de interesse van lezers en 

onderzoekers hebben gehad, maar pas echt deel van het studieuze inter-

pretatieproces zijn gaan uitmaken vanaf de jaren zeventig van de twintigste 

eeuw
25

.  

 Met de honorering van literaire fenomenen niet alleen in ‘gewone’ literatuur 

maar ook in Bijbelse literatuur is een nieuwe wereld van onderzoek geopend
26

. 

De aanpak van Bijbelteksten als verhalen levert soms nieuwe inzichten op in 

de bredere compositie van een Bijbelverhaal en kan er toe leiden dat er anders 

gekeken kan worden naar de personages die er in voorkomen. Het verhaal 

ontvouwt zich in een narratieve wereld en de dingen en spelers zijn de 

instrumenten die de auteur ter beschikking staan om de ontwikkeling van dat 

verhaal te creëren. Het zijn tevens de elementen die het voor de lezer mogelijk 

maken het verhaal te begrijpen.  

 Dat geldt ook voor het verhaal van Simon. Er is nog relatief weinig 

aandacht besteed aan hem als zelfstandig verhaalpersonage. Narrative 

Criticism toepassen op zijn verhaal in Hnd 8 werpt op deze figuur mogelijk 

                                                 

 
22

 POWELL, Criticism, p. 1. 
23

 Ibid. Zie A. AUGUSTINUS, Confessionum Libri XIII, ingeleid door L. Verheijen – K. 

Woldring – L. Hoogveld, Zwolle, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 
2
1964; 

G. WIJDEVELD (vert.), De Belijdenissen van Aurelius Augustinus, Utrecht, Uitgeverij de 

Fontein, z.j., p. 87, Conf. III,9: “Daarom besloot ik mijn aandacht te gaan wijden aan de 

Heilige Schrift (…). En als ik ze bekijk, zie ik iets (…) dat op een bouwwerk lijkt, waar de 

ingang laag en de voortgang hoog is en dat behangen is met geheimenissen.” 
24 

POWELL, Criticism, pp. 1-2. 
25

 PORTER, Approaches, p. 80. 
26 

Zie o.a. S. BAR-EFRAT, De Bijbel vertelt. Literaire kunst in Oudtestamentische verhalen, 

Kampen, Kok, 2008, vertaling van een publicatie in het Hebreeuws, Tel Aviv, 1979 

(Narrative Art in the Bible); R. ALTER, Bijbelse verhaalkunst, Baarn, Ten Have, 1997 

(Vertaling van R. ALTER, The Art of Biblical Narrative, New York NY, Basic Books Inc. 

Publishers, 1981). Alter laat zien dat een literair patroon als een type-scene, bekend 

bijvoorbeeld uit Homerus (naar W. AREND, 1933), ook in het Bijbels narratief wordt gebruikt. 

De type-scene is een soort vast patroon, dat door zijn bekendheid bij de lezer bepaalde 

verwachtingen schept. De schrijver varieert op dit vaste patroon, zie voor type-scene ook VAN 

VELDHUIZEN, Drinken, mn. hoofdstuk I, pp. 21-53. 
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een (ander) licht dat betekenis geeft aan zowel hem en zijn magische 

praktijken als aan zijn rol in het verhaal van Filippus en Petrus
27

.  

 

4. Portret van Simon  

 Wat er van Simon bekend is, komt vaak niet uit de tekst van Handelingen, 

maar uit andere bronnen. Zijn karakterisering met ‘magie’ wordt verstaan als 

een negatieve kwalificatie en in buitenbijbelse bronnen is hij vooral als magiër 

de tegenstander en vijand van Petrus. Hij wordt door dezelfde Petrus 

terechtgewezen of verslagen. Iets dergelijks speelt ook in Handelingen. Simon 

treedt echter vóór zijn ontmoeting met Petrus in Hnd 8 op als personage in de 

missie
28

 van Filippus. Hij is de man die aan magie doet als Filippus in Samaria 

komt. Daarna volgt in een tweede episode de confrontatie met Petrus en wordt 

Simons’ magie niet meer genoemd. In Handelingen staat Simon niet zozeer als 

magiër tegenover Petrus: hij treedt zelfstandig op als volgeling van Filippus, 

die zelf op de achtergrond blijft. ‘Magie’ is niet alleen niet per se negatief (en 

ook geld en Samaria niet, zoals in bovenstaande paragraaf §I,2 werd 

aangegeven), ook lijkt de confrontatie met Petrus niet door ‘magie’ 

veroorzaakt te worden. 

 Simons’ positieve houding tegenover Filippus en zijn boodschap is reden 

om nader te onderzoeken of zijn portret ook minder negatief gekleurd kan 

worden vanwege de volgende aspecten: a) ‘magie’ speelt alleen in het eerste 

deel van het verhaal; b) Simon krijgt een plaats als protagonist; c) hij is 

betrokken bij Filippus; d) hij wordt gedoopt en e) hij krijgt de kans Petrus te 

antwoorden. 

 

 a) Simon en magie 

 Simon doet het werk van een magiër (, Hnd 8,9). Bij de eerste 

introductie van Simon lijkt ‘magie’ geen bijzondere rol te spelen en in het 

tweede deel van het verhaal wordt het niet meer genoemd. Toch dragen 

negatieve associaties bij ‘magie’ bij aan de negatieve beeldvorming rond 

Simon. Daarom verdient het begrip ‘magie’ nadere bestudering. In de analyse 

van het verhaal wordt ook ingegaan op Samaria en de (geld)middelen die 

Simon aanbiedt.  

 

                                                 

 
27 

Vgl. W.S. KURZ, Narrative Approaches to Luke-Acts, in Biblica 68 (1987) 195-220.  
28

 In dit onderzoek wordt voor de onderneming en verkondiging door Filippus het woord 

‘missie’ gebruikt. Strikt genomen wordt hij in deze tekst niet ‘gezonden’, anders dan de 

apostelen in Hnd 8,14.  
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 b) Simon als protagonist 

 Simon is geen figurant in de marge. Hij wordt in het verhaal een van de 

protagonisten als hij met Petrus ‘in gesprek’ is. Hij doet mee in beide 

gedeelten van het verhaal in Hnd 8,5-24, terwijl dat bijvoorbeeld voor Filippus 

niet het geval is. Hij krijgt ook het woord, zij het kort. 

  

 c) Simon bij Filippus 

 Na zijn doop hangt Simon trouw Filippus aan. Het werkwoord dat daarvoor 

wordt gekozen, (trouw aanhangen, Hnd 8,13), heeft elders in 

Handelingen een positieve betekenis (Hnd 1,14; 2,42.46; 6,4; 10,7). 

 

 d) Simon gedoopt  

 Simon is in het verhaal van Handelingen de eerste bij naam genoemde 

gedoopte. Zijn verhaal ligt ingebed in het verhaal van Filippus, één van de 

mannen die sinds Hnd 6,1-6 de diakonia) behartigen. Ná de doop 

komen apostelen uit Jeruzalem en leggen na gebed de Samaritanen de handen 

op, waarna zij heilige Geest aannemen (Hnd 8,14-17). Simon is al gedoopt als 

hij met Petrus in contact komt als volgeling van Filippus en krijgt een 

schakelfunctie tussen Filippus (‘de zeven’) en Petrus (‘de twaalf’).  

 

 e) Simons woorden 

 Simon wordt door Petrus toegesproken. Anders dan bijvoorbeeld Ananias 

en Saffira (Hnd 5) heeft hij de gelegenheid een weerwoord te spreken
29

. Simon 

spreekt een smeekbede uit waarin hij vraagt dat de woorden van Petrus hem 

niet zullen gebeuren (Hnd 8,24). De tekst laat open of zijn bede verhoord 

wordt.  

 Deze aspecten van de karakterisering van Simon zullen nader onderzocht 

worden, maar op grond van deze eerste observaties kan gesteld worden dat 

Simon meer is dan een toevallige magiër in Samaria die met geld ambten in de 

kerk probeert te kopen en door Petrus teruggewezen wordt. Hij is een 

opponent van Petrus, met een karakterisering als iemand die met magie van 

doen heeft, gedoopt wordt, bij Filippus blijft, aan het woord komt (personage-

tekst) en zo een eigen rol heeft in de verhalen van Filippus en van Petrus
30

. 

 

                                                 

 
29 

Zie ook: D.R. MCCABE, How to Kill Things with Words. Ananias and Sapphira under the 

Apostolic-Profetic Speech-Act of Divine Judgment (Acts 4:32-5:11), Edinburgh, The 

University of Edinburgh, 2008. 
30 

BAL, Narratology, pp. 48-71. 
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5. Opzet van het onderzoek 

 Dit eerste inleidende hoofdstuk wordt afgesloten met de te bestuderen tekst 

met vertaling en aantekeningen daarbij.  

 In hoofdstuk II worden portretten van Simon beschreven die voortkomen uit 

recent onderzoek naar Hnd 8,5-24. Het woord ‘portretten’ is met opzet 

gekozen: uit de teksten lichten beelden van Simon op. Hij wordt met woorden 

geschilderd in Handelingen, maar ook latere studies maken hem op een 

bepaalde manier zichtbaar. Zo schetsen recente publicaties een scala aan 

mogelijkheden om Simon te zien: een magiër, een nieuwe gelovige, een Groot 

Man, of een slechterik. Aan het einde van hoofdstuk II volgt een inventarisatie 

van deze portretten van Simon in een gezamenlijk beeld, met de vragen die 

wellicht door een narratieve benadering verhelderd kunnen worden. 

 Onderzoek naar het begrip ‘magie’ probeert de betekenis van de 

portrettering van Simon met ‘magie en magische praktijken’ beter te 

begrijpen. ‘Magie’ blijkt in de loop der eeuwen een betekenisontwikkeling te 

hebben ondergaan. Dat vraagt om analyse van het begrip ‘magie’ in de tijd van 

Lucas, omdat de latere betekenis de blik op Simon kan beïnvloeden. Daarom 

volgen in hoofdstuk III de achtergrond en betekenis van ‘magie-terminologie’ 

in de tijd van de schrijver van Handelingen.  

 Na deze verkenning van het begrip ‘magie’ wordt in hoofdstuk IV een 

schets gegeven van de methode Narrative Criticism. Daarbij wordt vooral 

ingegaan op de instrumenten die de methode hanteert en de mogelijkheden die 

Narrative Criticism biedt voor de bestudering van Bijbelverhalen. Voordat het 

verhaal van Simon met deze narratieve methode wordt geanalyseerd, wordt 

vastgesteld of de tekst over Simon een narratieve tekst is en hoe de tekst is 

afgebakend.  

 In hoofdstuk V volgt een gedetailleerde analyse van het verhaal, waarbij 

vooral de portrettering van Simon te midden van de andere personages en in 

de gegeven setting centraal staat.  

 In hoofdstuk VI wordt ingegaan op de functie van Simon in zowel het 

verhaal van Filippus als dat van Petrus en een laatste hoofdstuk VII sluit dit 

onderzoek af met een samenvattend overzicht van de bevindingen. 
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6. Tekst Handelingen 8,5-24 met werkvertaling en aantekeningen
31

 

 

Handelingen 8,5-24   

   

5            
       
6             

     
      
       
7          
       
          
8             
9            
    
        
         
10         
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13       
       
          
   

                                                 

 
31

 Griekse tekst volgens B. ALAND – K. ALAND – J. KARAVIDOPOULOS – C. MARTINI – B. 

METZGER (eds.), Novum Testamentum Graece, begründet von Eberhard und Erwin Nestle, 

Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 
28

2012. De te bestuderen tekst met het verhaal van 

Simon beslaat Hnd 8,5-24. Dat deze tekst een verhaal is, wordt verantwoord in §IV,3.a. De 

afbakening van de tekst wordt toegelicht in §IV,3.b. Het verhaal kent verschillende kleinere 

eenheden, die in de op deze pagina’s weergegeven tekst en vertaling door witregels 

gescheiden zijn (zie §IV,3.c). De zinnen zijn geordend per cola et commata waarin de 

onderlinge afhankelijkheid van de zinsdelen zichtbaar wordt. Het zinsdeel met het 

(grammaticale) hoofdwerkwoord begint aan de linkermarge.  
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Werkvertaling Handelingen 8,5-24 

 

5   Filippus dan, aankomend in een [de] stad (van) Samaria 

  verkondigde aan hen de Christus 

6  De menigten dan hingen de dingen aan die door Filippus gezegd werden, 

      eensgezind, 

   toen ze die hoorden  

   en toen ze naar de tekenen keken 

    die hij deed. 

7  Want velen die onreine geesten hadden – 

   roepend met groot geluid kwamen deze eruit, 

  velen dan die verlamd waren en kreupelen werden genezen. 

8  Er was dan veel vreugde in die stad. 

9  Een of andere man dan, met de naam Simon, was eerder in de stad, 

     werkend als een magiër 

    en verbazend het volk van Samaria 

    zeggend dat hijzelf een of andere grootheid was. 

10  Hem hingen allen aan, van klein tot groot 

   zeggend: 

    deze is de kracht van God die groot genoemd wordt 

11  Ze hingen dan hem aan 

    omdat hij gedurende lange tijd met zijn magische bezigheden 

   hen had verbaasd. 

 

12  Toen zij dan waren gaan geloven in Filippus die goed nieuws bracht 

    over het koninkrijk van God en over de naam Jezus Christus 

  werden zij gedoopt mannen zowel als vrouwen. 

13 Simon dan was ook zelf gaan geloven 

  en gedoopt was hij trouw aanhanger van Filippus; 

   aanschouwend de tekenen en grote krachten die gebeurden 

  was hij verbaasd.
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14  Toen dan hoorden de apostelen in Jeruzalem 

    dat Samaria ontvangen had het woord van God, 

  zonden ze naar hen Petrus en Johannes. 

 

15 Dezen, toen zij waren afgedaald, baden over hen 

   zodat zij heilige Geest zouden aannemen. 

16 Want nog niet was die op een van hen gevallen. 

  Zij dan waren alleen gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. 

17 Nu legden zij de handen op hen 

  en zij namen heilige Geest aan. 

 

18  Simon dan, ziende 

    dat door het opleggen van de handen van de apostelen de Geest   

     gegeven werd, 

  bracht hun geldmiddelen 

19  zeggend: 

    Geef ook mij die macht 

     opdat wie ik de handen opleg, mag aannemen heilige Geest. 

20 Petrus dan zei tegen hem: 

   het zilver van jou: laat het met jou in het verderf zijn 

    omdat je het geschenk van God hebt gemeend door geldmiddelen   

     te verwerven.  

21  Voor jou is er part noch deel in dit woord 

    want jouw hart is niet juist tegenover God. 

22  Bekeer je nu van dat slechte van je 

   en smeek de Heer 

    of zo van je weggenomen zal worden de gedachte van jouw hart 

23     want tot gal van bitterheid en een kluwen van ongerechtigheid 

       zie ik je worden. 

24 Simon dan antwoordde en zei: 

   Smeken jullie de Heer over mij 

    opdat niets kome over mij van de dingen die je gezegd hebt.  
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Aantekeningen bij tekst en vertaling Handelingen 8,5-24 

 

5 . Met het werkwoord  wordt een beweging bedoeld 

 van een hoger gelegen plaats naar een lagere.  wordt ook 

gebruikt voor het aan land gaan vanaf een schip (Hnd 18,22; 21,3; 27,5). Om 

 te onderscheiden van (afdalen, Hnd 8,15) vertaald 

met: aankomen, zie §V,4.a. 

5 [] /     . Letterlijk vertaald: de (of: dé) stad 

 van Samaria. ontbreekt in vele handschriften, mogelijk omdat Samaria 

als stad (verder) niet bekend is in het Nieuwe Testament
32

. In de tekst van Hnd 

8 is Samaria zowel ‘stad’ als regio (zie §IV,3.b.6; §V,2.c.1; §V,3.a.1-2).  

6 De dingen toegevoegd in vertaling. 

6 . LIDDELL, Lexicon, o.a.: hold to, offer, turn to(-wards), attention 

 to (a thing), be intent on (it), devote oneself to, continue, (med.) attach 

oneself to, (metaph.)  devote oneself to the service of, (pas) to be held fast, to 

be one’s guard against  (Lc,12,1)
33

. BAUER, Wörterbuch, op deze plaats (Hnd 

8,10): achten auf, hören auf, folgen
34

. DENAUX, Vocabulary: consider 

carefully (Hnd 8,6) en give heed
 
in Hnd 8,6.10.11; 16.14; ‘karakteristiek voor 

Lucas’ volgens Harnack
35

; eveneens karakteristiek voor Lucas is de 

combinatie  Lc 12,1; 17,3; 21,34; Hnd 5,35; 20,28)
36

. 

Von Dobbeler, Philippus, ziet als sleutelbegrip in Hnd 8,6.10.11 

samen met in Hnd 8,13 en vertaalt voor beiden: anhängen of 

sich an jemanden oder etwas halten. Hij wijst op nuanceverschil tussen beide 

woorden, waarbij naar zijn mening in subordinatie door-

klinkt
37

. 

 in Hnd 8,6.10.11 is vertaald met aanhangen en , Hnd 

8,13, met trouw aanhangen, waarmee de betekenisovereenkomst en de 

gedeeltelijke woordovereenkomst via het voorzetsel - tussen beide 

woorden in het Grieks zichtbaar zijn in de Nederlandse vertaling. Zie 

aantekening bij Hnd 8,13. Zie ook §V,2.a.3. 

                                                 

 
32

 Vgl. B. METZGER, A Textual Commentary on the Greek New Testament, Second Edition, 

Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 
2
1998, p. 311. 

33
 LIDDELL, Lexicon, p. 1512. 

34
 BAUER, Wörterbuch, p. 1430. 

35
 A.J. DENAUX – R. CORSTJENS e.a., The Vocabulary of Luke. An Alphabetical Presentation 

and a Survey of Characteristics and Noteworthy Words and Word Groups in Luke’s Gospel 

(BiTS, 10), Leuven – Parijs – Walpole MA, Peeters, 2009, p. 538.  
36

 Ibid.
 

37
 VON DOBBELER, Philippus, pp. 58-61, mn. p. 59. 
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6 . Vertaald met: kijken, zie ook :aanschouwen (Hnd 8,13) en 

 zien (, ) Hnd 8,18.23). Elk van de drie werkwoorden is met een 

ander woord vertaald (zie §V,2.a, Personage Simon).  

7 De tekst vertoont een onregelmatigheid, omdat het onderwerp in de eerste 

 zinshelft  (velen) niet bij het werkwoord met het onderwerp 

  (onreine geesten) in de tweede zinshelft hoort. 

Verschillende handschriften hebben niet  maar de genitivus ; 

Codex Bezae schrijft dativus)
38

. In deze constructio ad sententiam is 

in de vertaling ‘deze’ toegevoegd. 
7 . Tweemaal in Hnd 8,7 en 1 maal in Hnd 8,8 vertaald met: 

 veel/velen. 

7 Verlamd zijn: Lucas gebruikt hier het werkwoord  en niet het 

 zelfstandig naamwoord . Hier vertaald met verlamd 

zijn/waren; in deze studie echter meestal weergegeven met verlamden 

(zelfstandig gebruikt voltooid deelwoord; Mt en Mc gebruiken niet het 

werkwoord maar zelfstandig naamwoord , zie §V,2.c.2, n. 597).  

9  drukt eerdere ‘toestand’ uit, zie §V,2.a.2.  

9  van +  . Letterlijk: van/uit de plaats brengen (voor 

 zie bv. Hnd 7,56: “ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand 

van God”; Hnd 8,38: “Hij liet de wagen stilhouden”). In deze passage wordt 

 driemaal gebruikt (Hnd 8,9.11.13); volgens LIDDELL, Lexicon, 

: to be astonished, amazed (voor Nieuwe Testament)
39

; BAUER, 

Wörterbuch, op deze plaats (Hnd 8,13): ausser sich geraten
40

. DENAUX, 

Vocabulary, Hnd 8,9.11: astonish greatly
41

. Nederlandse Bijbelvertalingen 

geven weer met: versteld staan (WV, NBV, NB14), ontstellen (NB), 

zinnen verrukken (SV Hnd 8,9.11). NBG51 geeft: verbijsteren en SV: 

ontzetten (Hnd 8,13). De negatieve bijklank die aan de laatste twee verbonden 

is, is niet nodig, gezien de andere plaatsen waar Lc het woord gebruikt
42

. 

                                                 

 
38

 Vgl. J. RIUS-CAMPS – J. READ-HEIMERDINGER, The Message of Acts in Codex Bezae. A 

Comparison with the Alexandrian Tradition, Volume 2 (LNTS, 302) Londen – New York NY, 

T & T Clark, 2006, p. 127; METZGER Commentary, pp. 312-313. 
39

 H.G. LIDDELL – R.A. SCOTT, A Greek-English Lexicon. Revised and Augmented throughout 

by H.S. Jones with the Assistance of R. McKenzie, with a Supplement, Oxford, Clarendon 

Press, 1968, p. 594. 
40

 W. BAUER, Griechisch-deutsches Wörterbuch zum Neuen Testament und der 

frühchristlichen Literatur, Berlijn – New York NY, De Gruyter, 
6
1988, p. 559. 

41
 DENAUX, Vocabulary, p. 225.  

42
 Lc 2,47; 8,56; 24,22; Hnd 2,7; 2,12; (8,9.11.13); 9,21; 10,45; 12,16. 
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Daarom is in deze vertaling gekozen voor de vertaling verbazen; zie ook Hnd 

8,11.13. 

11   . In deze werkvertaling vertaald met zijn magische 

 bezigheden. Verderop in deze studie wordt onder andere ook magische 

handelingen gebruikt. Andere vertalingen kiezen: magische kunsten (WV, 

NBV, NB), magiën (NB14), toverijen (SV), toverkunsten (PC, WV78). 

13 ). Vertaald met: (grote) krachten. Met kracht is de 

 overeenkomst zichtbaar tussen Filippus en Stefanus, van wie werd gezegd 

dat hij was ‘vol genade en kracht’ (, Hnd 6,8). 

13. BAUER, Wörterbuch: jemandem standhaft anhangen; op 

 deze plaats (Hnd  8,13): dauernd bereitstehen vor jemanden; jemandem 

standhaft anhangen; LIDDELL, Lexicon, op deze plaats (Hnd 8,13): adhere 

firmly to, be faithful to. Vertaald met: trouw aanhangen. Vgl. , 

aanhangen. Zie aantekening bij Hnd 8,6. 

13 . Vertaald met:aanschouwen, zie aantekening bij Hnd 8,6.
14 . Vertaald met ontvangen (het woord ontvangen: Lc 8,13; Hnd 

 8,14; 11,1; 17,11). Concordantie met Lc 9,53 waar Samaria Jezus niet wil 

ontvangen. Te onderscheiden van  in Hnd 8,15.17, dat vertaald is 

met: aannemen.  

14 , .Niet concordant vertaald: ‘apostel’ is in NT 

 ingeburgerd als ‘functie’. Zie §V,2.d.1.  

15 . Vertaald met: afdalen, in onderscheid van  
 (aankomen)in Hnd 8,5; zie aantekening aldaar. 

16     .Dubbele ontkenning, letterlijk: nog niet (…)op 

 geen van hen; vertaald als: nog niet (…) op een van hen.  

16  . Ook in Lc 23,53; Joh 7,39; 19,41; 20,9.
16. Vertaald met gedoopt. Samen met waren als vertaling van

  drukt het het resultaat van dopen uit. Vgl. aantekening bij Hnd 

8,9, . Gedoopt functioneert als naamwoordelijk deel van het 

gezegde, zoals ook bv. Hnd 2,30: hij was een profeet; Hnd 16,3 zijn vader was 

een Griek; Hnd 16,20 het zijn  Joden… 

18 . Vertaald met: zien, zie aantekening bij Hnd 8,6.  

18 . Veel handschriften voegen   toe
43

. Volgens METZGER, 

 Commentary, gaat de voorkeur uit naar de kortere lezing, omdat eerder 

verondersteld kan worden dat   als vanzelfsprekend wordt toegevoegd, 

dan dat het per ongeluk wordt weggelaten
44

. Zie §V,2.a.4. 

                                                 

 
43

 NESTLE, Novum Testamentum, p. 404. 
44

 METZGER, Commentary, p. 314. 
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21 . Vertaald met juist (zie §V,2.d.3). LIDDELL, Lexicon, geeft: straight, 

 direct, frank
45

. BAUER, Wörterbuch, op deze plaats (Hnd 8,21): aufrichtig 

vor Gott
46

. DENAUX, Vocabulary, in Hnd 8,21: upright
47

. Op andere plaatsen 

in Lc-Hnd doorgaans vertaald met: recht, o.a. rechte wegen (Lc 3,4.5 // Js 

40,3-5); Hnd 9,11, de Rechte Straat; Hnd 13,10, de rechte wegen van de Heer. 

De vertaling in dit vers van  met ‘recht’ zou ongewild oppositionele 

concordantie met , ongerechtigheid, inHnd 8,23 veroorzaken. Zie 

aantekening bij Hnd 8,23. 

21  . Alleen in Lc 1,8; Hnd 7,10; 8,21; het drukt de positie uit van 

 iemand die voor een ander staat, in de zin van tegenover.  

23   . Vertaald met: worden, om finale betekenis te geven. 

23 . Vertaald met:zien, zie aantekening bij Hnd 8,6.  

23 . Enkelvoud; het vertoont overeenkomst met dat in 

 meervoud  boeien/ketenen is. Vertaald met kluwen waarmee zowel dit 

enkelvoud als dat wat het doet: bij elkaar houden, weergegeven wordt. 

23. Vertaald met ongerechtigheid. LIDDELL, Lexicon: wrongdoing, 

 unrighteous, unjust (van personen)
48

. BAUER, Wörterbuch, op deze plaats 

(Hnd 8,23): Fessel, die in der Ungerechtigkeit besteht
49

. DENAUX, 

Vocabulary: unjust deed
50

. Om overeenkomst te vermijden tussen  en 

, Hnd 8,21, wordt  in deze werkvertaling weergegeven met juist. 

(Overige vindplaatsen  in Lc-Hnd: Lc 13,27; 16,8.9; 18,8; Hnd 1,18). 

Zie aantekening Hnd 8,21. 

24 Codex Bezae heeft bij dit vers een uitbreiding:     
        , 

opdat niets kome voor mij van de vele slechte/nare dingen die je gezegd hebt. 

Hij kon niet ophouden met wenen. Zie §VI,6.b.4
51

. 

                                                 

 
45

 LIDDELL, Lexicon, p. 716. 
46

 BAUER, Wörterbuch, p. 650. 
47

 DENAUX, Vocabulary, p. 259. 
48

 LIDDELL, Lexicon, p. 23. 
49
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II. SIMON, OP VEEL MANIEREN GEZIEN 

 

 
1. Inleiding 

 In dit hoofdstuk komen veel beelden van Simon uit recente onderzoeken aan 

de orde. Simon mag zich verheugen in een ruime belangstelling van onder-

zoekers, die deels samenhangt met zijn mogelijke rol in de vroegchristelijke 

kerkgeschiedenis
52

. Deze studie zal zich echter vooral concentreren op Simon 

als verhaalfiguur, zoals beschreven in Hnd 8. 

 De volgende paragraaf in dit hoofdstuk beschrijft het verhaal van Simon 

binnen de context van Handelingen als onderdeel van de missie van Filippus. 

Daarna volgt een korte impressie van het hoofdzakelijk negatieve beeld van 

Simon in buitenbijbelse bronnen. Vervolgens wordt aangegeven waarom het 

interessant is opnieuw, naast het onderzoek dat al naar Simon gedaan is, 

aandacht aan hem te geven, juist als verhaalfiguur. In chronologische volgorde 

van verschijnen presenteert paragraaf 5 dan een overzicht van de verschillende 

visies op Simon in publicaties uit de laatste decennia. Dit hoofdstuk eindigt 

met een overzicht van de portretten die uit deze recente studies naar voren 

komen en de vragen die blijven liggen voor nader onderzoek.  

 

2. Simons verhaal als deel van de missie van Filippus 

 Simon wordt genoemd in Hnd 8,9-24, maar de opmaat voor zijn verhaal 

wordt al enige verzen eerder gegeven met de komst van Filippus in Samaria 

(Hnd 8,5). Het verhaal van Simon maakt in zijn geheel deel uit van de missie 

van Filippus (Hnd 8,4-40). In dit gedeelte van Handelingen vinden belangrijke 

veranderingen plaats wat betreft de personages en locaties. Filippus blijkt een 

verbindend personage te zijn tussen Petrus en Paulus, tussen Jeruzalem en de 

rest van de aarde en de gebeurtenissen rond Simon wijzen op nieuwe 

ontwikkelingen in Handelingen.  

 

a) Jeruzalem en de verspreiding van de verkondiging 

 De eerste hoofdstukken van Handelingen zijn gesitueerd in Jeruzalem. De 

enige gebeurtenis buiten Jeruzalem is op de Olijfberg, die echter binnen een 

sabbatsreis van de stad gelegen is en dus zeer nabij aan Jeruzalem (Hnd 1,12, 
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Zie §I,1 en §II,3. 
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vgl. Nu 35,5)
53

. De centrale positie van Jeruzalem blijkt onder meer omdat 

zelfs velen die van buiten zijn zich in Jeruzalem bevinden, Joden uit elk volk 

onder de hemel (Hnd 2,5-7). De belangrijkste personages zijn de apostelen en 

vooral Petrus. De eenheid die vorm wordt gegeven in de ene locatie Jeruzalem 

met dezelfde personages gaat geleidelijk over in minder uniformiteit. Hnd 5 

geeft daarvoor een aanwijzing, omdat Ananias en Saffira niet delen in de 

eensgezindheid van de gelovigen. Meer nog komt het naar voren in Hnd 6 

waar sprake is van verschillende groepen binnen de ‘gemeente’
54

. Jeruzalem 

zelf wordt verlaten om Stefanus te stenigen buiten de stad (, Hnd 7,58, 

vgl. Hnd 8,5.8.9). Onmiddellijk hierna volgt de tocht van Filippus naar 

Samaria en vanaf Hnd 8 speelt het verhaal zich ook buiten Jeruzalem af. In 

Hnd 1,8 is daarop al uitzicht geboden: de leerlingen krijgen de opdracht om 

getuigen van Jezus te zijn in Jeruzalem, Judea en Samaria tot aan het einde van 

de aarde (           
       ,Hnd 1,8, vgl. Js 49,6

55
).  

 In het tweede deel van Handelingen is Paulus de hoofdrolspeler (Hnd 13-

28). Het verhaal van Filippus met daarin dat van Simon staat in het 

overgangsgebied tussen de twee delen. Petrus uit de eerste hoofdstukken speelt 

nog steeds een rol, maar inmiddels is Paulus, als Saul, al geïntroduceerd (Hnd 

7,58). Petrus komt na zijn (laatste) toespraak in Hnd 15 niet meer voor in 

Handelingen.  

 De verhaalopbouw van Handelingen volgt qua locaties een patroon dat, 

hoewel niet rechtstreeks, van Jeruzalem naar Rome gaat (Hnd 28,14). Met de 

geografische verspreiding van het getuigen wordt tegelijk een ideologisch 

perspectief vorm gegeven: de uitbreiding van de kring van leerlingen over de 
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 Vgl. A. WEISER, Die Apostelgeschichte, Kapitel 1-12 (Ökumenischer Taschenbuch-

kommentar zum Neuen Testament Bd 5/1), Würzburg, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn – 
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C.H. LINDIJER, Handelingen van de Apostelen I (De prediking van het Nieuwe Testament), 

Nijkerk, Uitgeverij G.F. Callenbach bv, 
2
1980, p. 36. Volgens Zach 14,4 is de Olijfberg de 

berg van de komst van de Heer. Met het vasthouden aan de sabbatsplicht zijn de leerlingen 

van Jezus beschreven als wetsgetrouwe Joden, zie FITZMYER, Acts, p. 213. Lc 24,50 situeert 

de hemelvaart in Betanië, meer dan een sabbatsreis van Jeruzalem.  
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hele aarde, met Jeruzalem als middelpunt. Degenen die aanvankelijk mannen, 

broeders, worden genoemd ([]Hnd 1,15.16 e.a.) ontwikkelen 

zich tot ‘mannen en vrouwen van de weg’ (,Hnd 9,2 e.a.) en ‘christenen’. 

Met deze laatste naam worden ze genoemd in Hnd 11,26 en Hnd 26,28. 

 Het metaforisch gebruik van ‘de weg’ ligt verankerd in de structuur van 

Handelingen. Handelingen is een verhaal van reizen
56

. De kring van degenen 

die Jezus als de Christus zien, blijft niet beperkt tot Jeruzalem en wordt 

uitgebreid met de joodse gemeenschappen buiten Jeruzalem en met de 

volkeren (, Hnd 15,7) die bezocht worden en tot de leerlingen gaan 

behoren. Het gaat niet om de reizen zelf
57

. De plaatsen en de mensen die de 

apostelen ontmoeten, zijn via reizen met elkaar verbonden. De manier waarop 

men reist krijgt niet veel aandacht. Wel worden de schepen genoemd waarmee 

Paulus zijn reizen onderneemt en wordt zijn wens om te voet te gaan 

verwoord, zoals ook wordt verteld dat de Ethiopische eunuch per wagen 

reist
58

.  

 

b) Filippus, een verbindende schakel 

 Met de gang van Filippus naar Samaria begint het reizen van de leerlingen. 

Aanleiding zijn de vervolgingen van de gemeente () in Jeruzalem 

door Saul (Hnd 8,1.3). Alleen de apostelen blijven in die stad (Hnd 8,1). 

Jeruzalem is de stad van de apostelen, de eerste getuigen (Hnd 8,14.25; 9,26; 

11,2; 15,2), de basis en het centrum van alle reizen en verspreiding (vgl. Hnd 

1,8). Ook voor de Paulus (Saul) van Handelingen heeft Jeruzalem deze 

centrale rol
59

. Niet voor niets wordt voor het eerst over hem verteld als hij in 

Jeruzalem is (Hnd 7,58). De tweede vermelding van de vervolgingen door 

Saul (Hnd 9,1-2) gaat over de grenzen van Jeruzalem heen. Met het noemen 

van Saul wordt verband gelegd met de eerdergenoemde reden om Jeruzalem te 

verlaten: de dood van Stefanus onder toezicht van dezelfde Saul (Hnd 7,57-
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Spencer verwerkt dit gegeven in de titel van een van zijn boeken: F.S. SPENCER, Journeying 
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59). Het verhaal van Filippus staat precies tussen de vermeldingen van de 

vervolging in en vormt de overgang tussen locaties en personages. 

 Filippus functioneert zo als schakel tussen de verschillende locaties en 

hoofdpersonen. Hij verbindt Jeruzalem met de rest van de wereld en Petrus 

met Paulus. Hij verlaat Jeruzalem omdat het onveilig wordt en gaat naar 

Samaria, maar blijft tegelijk met Jeruzalem verbonden: als Petrus en Johannes 

in zijn verhaal optreden dan komen zij uit Jeruzalem en keren er weer naar 

terug (Hnd 8,15.25). Net na het gedeelte over Simon wordt Jeruzalem opnieuw 

genoemd, als Filippus naar de weg tussen Jeruzalem en Gaza gestuurd wordt 

(Hnd 8,26). De lijnen van de stad naar de nieuwe regio’s lopen in deze episode 

via Filippus. 

 De overgang van Petrus naar Paulus krijgt onder andere gestalte via de 

gevaarlijke situatie die Saul veroorzaakt met vervolgingen, zowel in 

Jeruzalem, waar Petrus met de apostelen verblijft, als daarbuiten. Het zijn deze 

vervolgingen die het verhaal van Filippus omramen (Hnd 8,1-3; 9,1-2). Sauls 

optreden maakt deel uit van de aanzet voor de nieuwe ontwikkelingen, hoewel 

hij nog geen rol vervult als personage in het verhaal. Petrus participeert slechts 

in een deel van het verhaal van Filippus. Daardoor krijgt Filippus, omringd 

door Petrus en Paulus, een verbindende functie
60

. 

 Deze verbindende rol heeft Filippus bovendien via Caesarea, de plaats waar 

zijn verhaal eindigt (Hnd 8,40). Het is een plaats waar Petrus later terecht 

komt (Hnd 10,24), terwijl ook Paulus in het verdere vervolg bij Filippus in 

Caesarea verblijft (Hnd 21,8). 

  Ook verhaalmatig verbindt Filippus Jeruzalem met de rest van de wereld en 

Petrus met Paulus
61

. Filippus is verankerd in Jeruzalem omdat hij voortkomt 

uit de leerlingen van Jeruzalem en één van de zeven is die aan de apostelen 

zijn voorgedragen voor de dienst van de tafel (, Hnd 6,1-6)
62

. Hij 

verlaat de stad en wordt verkondiger, eerst in Samaria. Hij representeert een 

model dat verder reikt dan het getuigen van Petrus in Jeruzalem en dat buiten 

die stad vooral in Paulus vorm zal krijgen. Met zijn gang naar Samaria geeft 

Filippus – nog vóór de apostelen en vóór Petrus en vóór Paulus – uitvoering 

aan het getuigen van Jezus ook buiten Jeruzalem (Hnd 1,8).  
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c) Een verhaal in twee delen 

 De missie van Filippus buiten Jeruzalem heeft twee onderdelen: de 

verkondiging in Samaria, die eindigt met de doop van Simon (Hnd 8,5-13) en 

de ontmoeting in de woestijn met de eunuch uit Ethiopië, die op diens doop 

uitloopt (Hnd 8,26-40). Beide ontmoetingen worden dus afgesloten met een 

doop. De missie van Filippus komt daarin overeen met eerdere gebeurtenissen 

in Jeruzalem, waar verkondiging ook leidde tot dopen (Hnd 2,41). 

 Simons verhaal, ingebed in het verhaal van Filippus dat uit twee delen 

bestaat (Hnd 8,4-25; 26-40), bestaat zelf ook uit twee delen: het eerste eindigt 

met zijn doop (Hnd 8,5-13) en het tweede betreft zijn ontmoeting met Petrus 

(Hnd 8,18-24)
63

. Tussen deze twee gedeelten staat de komst van de apostelen 

Petrus en Johannes vanuit Jeruzalem naar Samaria. Na de ontmoeting met 

Simon gaan deze apostelen terug naar Jeruzalem en is het verblijf van Filippus 

in Samaria ten einde (hij is al niet meer genoemd sinds de komst van de 

apostelen naar Samaria). Filippus’ ontmoeting met de eunuch vindt plaats op 

de (woestijn-)weg naar Gaza.  

 Deze opbouw van het verhaal van Filippus en Simon wordt hieronder 

schematisch weergegeven. De achtergrond van het geheel is Jeruzalem met de 

apostelen, de rechterkolom. In de linkerkolom staat het verhaal van Filippus in 

twee delen: in Samaria en in de woestijn. Binnen het verhaal in Samaria zijn 

twee delen te onderscheiden: het deel Simon met Filippus en het deel Simon 

met Petrus, in de middenkolom.  

 

Hnd 8,1-40 Filippus Simon  Apostelen 

8,1-2(3)   Apostelen in Jeruzalem 

8,(4)5-25 Filippus in 

Samaria 

  

8,9-13  Simon en Filippus  

8,14-17   Apostelen in Jeruzalem, 

naar Samaria 

8,18-24  Simon en Petrus  

8,25   Apostelen uit Samaria, 

terug naar Jeruzalem 

8,26-40 Filippus en 

de eunuch 
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d) Simon in het verhaal van Filippus 

 Simons verhaal is opgenomen in het verhaal van Filippus. Het zou het 

imago van Filippus schaden als Simon een magiër is die negatief begrepen 

moet worden en Filippus dat niet doorheeft en hem doopt
64

. Dat geldt nog 

sterker als de bedoelingen van Simon in het tweede deel van het verhaal het 

gevolg zouden zijn van, eveneens negatief opgevatte, magie. Maar Filippus 

kan ook als succesvol gezien worden, omdat hij deze door magie groot 

geworden Simon weet te overtuigen. Verschillende mogelijkheden worden 

door onderzoekers genoemd: Filippus is niet betrouwbaar genoeg, of zijn 

verkondiging schiet te kort en hij doopt te makkelijk, of hij is als één van de 

zeven niet hoog genoeg in rang om Samaria en Simon te dopen
65

. De 

apostelen komen daarom naar Samaria om Filippus’ ‘tekort’ aan te vullen. Het 

verhaal zou ook bedoeld kunnen zijn om Filippus’ eenmansinitiatief richting 

Samaria om te vormen tot een gezamenlijke onderneming waarin naast hem de 

apostelen participeren
66

. Ook wordt geopperd dat het tweede deel van het 

verhaal van Simon misschien niets te maken heeft met Filippus’ optreden of 

dat de authenticiteit van Filippus juist bevestigd wordt omdat hij met Simon 

een afvallige heeft, net zoals Jezus met Judas
67

. Deze verschillende manieren 

om de relatie Filippus–Simon te bekijken hebben gemeen dat het beeld van 

Simon zijn weerslag heeft op het verhaal van Filippus en van belang is voor 

een duiding van deze passage. Daarbij kan het gunstige beeld van Filippus, als 

verbinding tussen Petrus en Paulus en als eerste en succesvol verkondiger 

buiten Jeruzalem, met een nabije volgeling als Simon, de karakterisering van 

Simon positief beïnvloeden.  

 

3. Simon, ongunstig bekend buiten de Bijbel 

 Simon is niet alleen een figuur uit de Handelingen van de Apostelen, hij 

komt ook voor in buitenbijbelse bronnen en vroeg-christelijke literatuur. 

Stephen Haar geeft daarvan een uitgebreid overzicht in Simon Magus: The 

First Gnostic
 
en Florent Heintz doet dat in zeer beknopte vorm in Simon ‘le 

Magicien’: Actes 8,5-25 et l'accusation de magie contre les prophètes 
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thaumaturges dans l'Antiquité
68

. Haar laat zien dat de vroegchristelijke 

schrijvers naast het verhaal uit Handelingen ander traditiegoed benutten voor 

hun beschrijvingen en bijvoorbeeld een compagnon van Simon vermelden, 

Helena, of zijn geboortestad noemen dan wel een standbeeld in Rome dat voor 

hem zou zijn opgericht. Justinus bijvoorbeeld (c. 100-160 n. Chr.) vertelt over 

Simon, een magiër uit Samaria die gezien wordt als een (af)god en geholpen 

wordt door demonen (Apologia, 1,26,1-3.56,1)
69

. Ireneüs (c. 140-202 n. Chr.) 

noemt hem in Adversus Haereses de vader van alle ketterijen (“Simon autem 

Samaritanus, ex quo universae haereses substiterunt”, Adversus Haereses 

1,23.2)
70

. Hippolytus (c. 195-235 n. Chr.) brengt hem ook in verband met 

ketterijen (gnosticisme) en magie en zegt dat Simon hulp krijgt van demonen 

(Refutatio, VI, 2-3)
71

. Epifanius (c. 310-403 n. Chr.) schetst het beeld van een 

Simon uit Gitta. Hij noemt hem een tovenaar (, niet: ) (Panareon, 

II, 21,1)
72

. De Pseudo-Clementijnse geschriften (c. 400) sluiten aan bij dit 

laatste beeld van Simon en zien hem als een magiër met (valse) messias-

claims en het tegenbeeld van de christelijke wonderdoeners (Homiliën I,15; II, 

5.14.22.23.24; Recognitiones I,12; II,7)
73

. Simon is in deze teksten niet alleen 

een magiër: in het verlengde daarvan wordt hij ook gezien als ketter, meer in 

het bijzonder als gnosticus en wellicht ook als de grondlegger van het 

gnosticisme en meer specifiek een stroming binnen het gnosticisme: het 

‘simonisme’
74

. Het Concilie van Nicea in 325 heeft gnosticisme, met het 
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De Gruyter, 2003, pp. 83-117. F. HEINTZ, Simon ‘le Magicien’: Actes 8,5-25 et l'accusation de 

magie contre les prophètes thaumaturges dans l'Antiquité (CRB, 39), Parijs, Gabalda, 1997, 

pp. 4-8. 
69

 HAAR, Gnostic, p. 85.118. HEINTZ, Magicien, p. 5. 
70 

IRENEÜS, Adversus Haereses, 1,23; in IRENÄUS VON LYON, Adversus Haereses, Gegen die 

Häresien I. Übersetzt und Eingeleitet von N. Brox (Fontes Christiani 8/1), Freiburg – Basel – 

Wenen, Herder, 1993, p. 290.  
71

 HAAR, Gnostic, pp. 101-102.119. HEINTZ, Magicien, p. 6. 
72

 HAAR, Gnostic, pp. 105.119. 
73

 Zie J.N. BREMMER, Pseudo-Clementines: Texts, Dates, Places, Authors and Magic, in ID. 

(ed.), The Pseudo-Clementines, Leuven, Peeters, 2010, 1-23, pp. 12-23; D. COTE, Le thème de 

l’opposition entre Pierre en Simon dans les Pseudo-Clémentines (CEA, 167), Parijs, 2001, p. 

100. 
74

 Ook deze kwalificatie gaat terug op Ireneüs, die Simon in Adversus Haereses, 1,23 als bron 

van de ketterijen ziet; vgl. L. CERFAUX, La Gnose Simonienne, in Recueil Lucien Cerfaux, 
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vaststellen van de geloofsbelijdenis, afgewezen
75

. In het latere gnosticisme 

zijn Samaritaanse invloeden te herkennen en de naam die Simon krijgt in Hnd 

8,10: ‘Grote kracht van God’, zou in bepaalde (latere) Samaritaanse tradities 

kunnen duiden op messiaanse aspiraties, aldus Hans Kippenberg
76

. Deze 

aspiraties zijn vanzelfsprekend tegengesteld aan die van het christendom. De 

associaties met magie, gnosticisme en Samaria maken Simon de tegenspeler 

van het christendom. 

 Veel traditiemateriaal over Simon is ontleend aan de apocriefe Handelingen 

van Petrus
77

. Fred Lapham concludeert dat er, op grond van verschillende 

attestaties en verwijzingen, onder andere in de Didascalia Apostolorum en 

Eusebius’ Kerkgeschiedenis, een vorm van deze in omloop 

moet zijn geweest vanaf het einde van de tweede eeuw
78

. Jan Bremmer en 

Liuwe Westra concluderen ook dat de Handelingen van Petrus uit de laatste 

decennia van de tweede eeuw stammen en waarschijnlijk afkomstig zijn uit 

Klein Azië, terwijl de Latijnse vertaling in Afrika is ontstaan, aan het einde 

van de vierde eeuw
79

. In de Handelingen van Petrus heeft Simon een 

uitermate negatieve rol als opponent van Petrus
80

. Hij is een tovenaar die, na 

                                                                                                                                

 
Pseudo-Clemens (Homiliën I,15; II, 5.14.22.23.24; Recognitiones I,12; II,7) afwijkende 

stromingen en bestaande ketterijen van hun tijd (o.a. simonisme en gnosticisme) terugvoeren 

op Samaria en/of Simon uit Handelingen 8. De discussie over de betrouwbaarheid van 

Pseudo-Clemens als bron voor ‘simonisme’ geeft Ferreiro weer in een paginavullende 

voetnoot, pp. 39-40, n. 1. Ook: HAAR, Gnostic, pp. 2.243-293. 
75

 DENZINGER, Enchiridion, p. 52, canon 125. 
76 

H.G. KIPPENBERG, Garizim und Synagoge. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur 

Samaritanischen Religion der Aramäischen Periode (RVV, 30), Berlijn – New York NY, 

Walter de Gruyter, 1971, pp. 329-348. Zie ook FOSSUM, Name, pp. 162-199; Fossum ziet 

Simon als gezant van God. Voor messiaspretenties vgl. M. SMITH, The Account of Simon 

Magus in Acts 8 in S. LIEBERMAN (ed.), Harry Austryn Wolson Jubilee Volume on the 

Occasion of his Seventy-fifth Birthday, English Section Volume II, Jeruzalem, American 

Academy of Jewish Research, 1965, 735-749. Smith acht het mogelijk dat Simon een dopeling 

was van Johannes de Doper (vgl. Hnd 19,1-6) die, net als Jezus, een ‘eigen’ beweging is 

gestart en als ‘Grote Kracht’ concurreert met (de volgelingen van) Jezus Christus.  
77 

LIPSIUS, Actus Petri. KLIJN, Apocriefen.  
78

 LAPHAM, Peter, pp. 34-35; C. FAHNER (vert.), Eusebius’ kerkgeschiedenis, Zoetermeer, 

Boekencentrum, 2000, pp. 115-116: 3,1.2; 3,3.2. Zie ook KLIJN, Apocriefen, p. 140. 
79

 J.N. BREMMER, Aspects of the Acts of Peter: Women, Magic, Place and Date, in ID., 

Apocryphal Acts, 1-20; L.H. WESTRA, Regulae fidei and Other Credal Formulations in the 

Acts of Peter in ibid., 134-147, p. 147. 
80

 R. VON HAEHLING, Zwei Fremde in Rom: das Wunderduell des Petrus mit Simon Magus in 
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het vertrek van Paulus uit Rome, de juist ontstane ‘kerk van Rome’ wil ver-

nietigen
81

. Petrus schiet te hulp en komt naar Rome. Zowel Simon als zijn 

magie worden verslagen. Simon zegt namelijk dat hij kan vliegen, maar Petrus 

laat na gebed de rondvliegende Simon naar beneden vallen. De laatste breekt 

daarbij zijn been op drie plaatsen en sterft aan de gevolgen
82

. Dit verhaal 

vergroot de status van Petrus en is tegelijkertijd tekenend voor Simons 

negatieve imago. Door A.J.F. Klijn wordt het verhaal getypeerd als “een strijd 

tussen twee tovenaars of magiërs”. “Het is opvallend”, zegt Klijn, “dat Petrus 

zich in zijn strijd van dezelfde middelen bedient”
83

. Deze teksten zijn wel van 

latere datum dan de tekst van de Handelingen van de Apostelen en uitermate 

negatief over Simon. 

 De tekst in Hnd 8 spreekt in het eerste deel van Simons verhaal, waarin hij 

tot geloof komt en gedoopt wordt, niet uitgesproken negatief over Simon. 

Maar het negatieve beeld van Simon uit buitenbijbelse bronnen zou wel 

kunnen worden teruggelezen in Hnd 8. Dan is Simon, de magiër, de 

tegenspeler van het ‘christendom’. Zijn geld heeft hij als magiër verdiend. 

Geld verdienen wil hij nog steeds, vandaar zijn aanbod aan Petrus. Ook zijn 

geloof wordt in twijfel getrokken – dat zou alleen een gelegenheidskeuze zijn 

die hem het meeste voordeel oplevert, meer dan zijn aanvankelijke 

‘messiaanse’ pretenties.  

 Zoals gezegd stoelt deze karakterisering van Simon grotendeels op de latere 

beeldvorming, niet op de tekst van Handelingen, hoewel die er niet mee in 

tegenspraak hoeft te zijn. De aanname is dan dat ‘magie’ de bron van het 

kwaad in Simon vertegenwoordigt. Deze aanname laat geen ruimte voor een 

meer positieve of neutrale duiding van een ‘magiër’. 
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4. Simon opnieuw bekeken  

 Er zijn mogelijkheden om aan een bij voorbaat negatieve perceptie van een 

magiër te twijfelen. In het evangelie van Matteüs bijvoorbeeld worden de 

magiërs als wijzen gezien
84

. Zij zijn verhaalfiguren met een positief imago, 

waarvan de oprechtheid van hun gaven, of de wijze waarop zij hun geld 

verdiend hebben niet ter discussie staan. Daar staat tegenover dat Lucas 

verderop in Handelingen een magiër opvoert die in een ontmoeting met Paulus 

een negatieve karakterisering heeft (Hnd 13,6.8). Toch blijft de vraag of de 

figuur Simon niet te snel samenvalt met dit negatieve beeld van magie in 

plaats van met het positieve. Mocht Simon ook in het kader van magie 

positiever bekeken kunnen worden, dan kan ook zijn negatieve rol in het 

tweede gedeelte van zijn verhaal veranderen. 

 Een narratieve analyse kan behulpzaam zijn voor het begrijpen van deze 

figuur Simon. Hij is weliswaar geen hoofdrolspeler, maar krijgt wel de 

gelegenheid om met Petrus in gesprek te zijn. Zegt dat iets over zijn positie? 

Ook is zijn verhaal opgenomen in de vertelling over Filippus in een over-

gangspassage in Lucas-Handelingen en wisselen juist hier in het verhaal van 

Handelingen hoofdpersonen en locatie. Dan zou het verhaal van Simon meer 

kunnen zijn dan een geïsoleerd incident met een magiër en een functie hebben 

binnen de verhalen van andere personages zoals Filippus en Petrus. 

 Het bestuderen van Simon richt zich in deze studie op deze twee aspecten: 

zijn karakterisering, al dan niet negatief door magie, en zijn betekenis in de 

verhaalontwikkelingen rond Filippus en Petrus.  

 

5. Beelden van Simon 

 Tot op de dag van vandaag geniet Simon de belangstelling van weten–

schappers op het gebied van theologie, religie en magie. Hun onderzoeken en 

gehanteerde methoden verschillen onderling, onder andere afhankelijk van 

hetgeen zij met hun onderzoek beogen. Een van die onderzoekers, Haar, zegt 

het als volgt: “for almost two centuries the shape and direction of Simon 

Magus research has ebbed and flowed with the tide of New Testament critical 

analysis”
85

. Voordat hieraan een nieuwe benadering van Simon toegevoegd 

wordt, is een verkenning van hoe Simon gezien is in eerdere studies op haar 

plaats. Omdat voor dit onderzoek gekozen is voor een narratieve aanpak, 
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wordt vooral literatuur bestudeerd over Hnd 8 die stamt uit de periode waarin 

de onderzoeksmethode Narrative Criticism in toenemende mate in de Bijbelse 

exegese werd toegepast, vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw
86

. De 

te bespreken studies zijn niet allemaal enkel op Simon toegespitst. Hij komt 

bijvoorbeeld ook ter sprake in onderzoeken naar magie, de heilige Geest of de 

evangelist Filippus.  

 Over deze laatste figuur, Filippus als verkondiger in Samaria, zijn in de 

afgelopen decennia verschillende monografieën verschenen
87

. De drie boeken 

die onderzocht worden, besteden apart aandacht aan Simon als een van de 

opvallende figuren in de missie van Filippus. Deze studies bieden elk 

voldoende materiaal om een portret van Simon te schilderen. Drie publicaties 

zijn aan Simon zelf gewijd
88

. Daarnaast zijn er typeringen van Simon in 

onderzoeken die gedaan zijn naar de tekst of naar onderwerpen die met hem in 

verband staan, zoals, magie, de missie naar Samaria of de gave van de Geest
89

. 

De portretten die uit deze studies naar voren komen, worden in de volgende 

subparagrafen beschreven in de volgorde waarin ze gepubliceerd zijn, vanaf 

het laatste kwart van de vorige eeuw tot nu toe. Startpunt is een publicatie over 

Simon die inzicht geeft in de theologische visie van Lucas op de heilige Geest. 

 

a) Simon, die geld en Geest niet onderscheidt (Charles K. Barrett) 

 In 1979 publiceert Barrett Light on the Holy Spirit from Simon Magus (Acts 

8,4-25)
90

. Hoewel genoemd artikel focust op de redactie van het verhaal door 

Lucas, illustreert het ook, net als dit onderzoek beoogt, hoe een concentratie 
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op het verhaalaspect van een tekst eigen mogelijkheden voor interpretatie 

biedt. Barrett betoogt dat Lucas in één compositie verschillende lijnen en 

personages bij elkaar brengt. Hij beschikt over bronnen omtrent de zeven, de 

hellenisten in Antiochië; hij weet van enige verdeeldheid in de nieuwe 

beweging (Hnd 6), van de missie van Filippus en van Simon. Door het verhaal 

in Samaria te redigeren, kan hij belangrijke thema’s uit Handelingen 

verbinden: de doop, het vormsel, de heilige Geest. Voor Barrett is het uit-

gangspunt dat hier de ontwikkelingen van de Kerk in wording staan 

beschreven. Het personage Simon is de ideale mogelijkheid om te laten zien 

hoe de Kerk over de heilige Geest denkt. Wat is er aan de hand, dat de heilige 

Geest in Samaria niet onmiddellijk met de doop gegeven wordt? Is het omdat 

Filippus geen apostel is? Vergeet hij een essentieel deel van de initiatierite? 

Dan kan in Hnd 8 gelezen worden dat apostelen en diakens in de vroege Kerk 

verschillende competenties hebben. Bij de laatste groep bijvoorbeeld zou dan 

de doop thuishoren, bij de eerste het vormsel. Het gaat er Lucas echter niet 

om, volgens Barrett, om zo’n verdeeldheid in de Kerk zichtbaar te maken. Het 

is juist een kenmerk van de Kerk dat zij een eenheid is. Dat wordt duidelijk 

omdat Petrus in deze scène door zijn komst naar Samaria het optreden van 

Filippus sanctioneert. Net als Petrus in Hnd 8 ontmoet ook Paulus later een 

magiër (Hnd 13,6). Dat onderstreept dat de apostelen op één lijn staan. Als 

eenheid staat de Kerk vervolgens ook tegenover andere culturen, waarvan 

Simon de exponent is. Die eenheid blijkt uit het feit dat de gelovigen door 

eenzelfde Geest geleid worden. 

 In de voorstelling van Lucas leeft Simon van magie, stelt Barrett
91

. Lucas is 

geïnteresseerd in geld, vooral als het gaat om het juiste en onjuiste gebruik 

ervan in relatie tot heilige dingen. De ontmoeting met Simon past in een reeks 

van gebeurtenissen die laten zien hoe apostelen en gelovigen geld in 

combinatie met religieuze zaken op de goede manier hanteren. Simon is een 

voorbeeld van de verkeerde manier, omdat hij meent met geld macht over de 

Geest te kunnen krijgen. Hij denkt vanuit magie als broodwinning en dat past 

niet bij een christelijke levenswijze. Bovendien staat tegenover zijn magie het 

sterkere optreden van Petrus. Maar vooral geldt: Simon denkt dat de 

manifestatie van de Geest in Samaria door de handoplegging van de apostelen 

gebeurt. Hij ziet het verkeerd als hij meent dat de Geest aan de apostelen/Kerk 

ondergeschikt is, in plaats van andersom.  

 Simon is dus niet alleen een personificatie van andere culturen, hij staat ook 

model van een verkeerde opvatting over de heilige Geest. Tegenover hem staat 
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Petrus, die als representant van de Kerk het juiste beeld vertegenwoordigt. 

Petrus’ oordeel over Simon betreft dan ook niet Simon persoonlijk, maar is 

vooral een waarschuwing voor diegenen in de jonge Kerk die hetzelfde denken 

als Simon en de eenheid ondermijnen. De Geest heeft wel de Kerk als haar 

thuis, maar de Kerk heeft geen controle over de Geest. Een juiste prediking 

(door Filippus), de doop, de handoplegging: de Kerk heeft er geen macht over 

of de Geest gegeven wordt. Dat Petrus Simon oproept tot bekering, en dat deze 

bekering niet expliciet vermeld wordt, betekent dat het verhaal niet met Simon 

eindigt. Het geeft aan anderen, die in gedachten Simon navolgen, ruimte voor 

omkeer. Volgens Barrett biedt Simon, een magiër in Samaria, ongeacht de 

achtergrond of de bron van waaruit het verhaal stamt, aan Lucas de kans om 

zijn zienswijze duidelijk te maken op de Kerk als eenheid, op de verspreiding 

van het christendom in andere culturen en op de leiding van de heilige Geest. 

 Barrett geeft een beeld van Simon als een nieuwe christen die zich de 

christelijke levenswijze nog niet eigen heeft gemaakt, getuige het feit dat hij 

geld en Geest niet van elkaar scheidt. De omgang met geld in religieuze zaken 

kent hij uit de wereld van de magie. Het is niet die magie, maar vooral zijn 

manier van denken die een bedreiging is voor de Kerk. 

 

b) Simon, dichtbij afgoderij (J. Duncan M. Derrett)  

 In de figuur Simon worden verkeerde inzichten geventileerd en het verhaal 

over hem is vooral bedoeld om anderen te waarschuwen. Dat is ook de 

conclusie van Derrett in het artikel Simon Magus, Acts 8,9-24
92

. Anders dan 

Barrett ziet hij die waarschuwing vooral gericht tegen afgoderij. Volgens 

Derrett is Simon een soort rondtrekkende handelsreiziger in het occulte
93

. Met 

de komst van Filippus ziet hij zijn bron van inkomsten bedreigd, maar hij is 

professional genoeg om de bijzondere effecten van de Geest te herkennen. Als 

hij, net als de apostelen, de Geest over mensen zou kunnen laten komen, dan 

zou hij weer in macht groeien en een soort school voor zichzelf kunnen 

beginnen
94

. De apostelen zien er voor Simon uit als priesters van een bepaalde 

sekte. Dat is geen vreemde gedachte, want in feite waren de apostelen, volgens 

Derrett, voormannen in een organisatie die geld naar zich toetrok. Zo 

interpreteert hij de beschreven gemeenschappelijkheid (Hnd 2,44-45; 4,35.37) 
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als een gezamenlijk fonds waarvan de apostelen de bewindvoerders zijn en 

waar de gelovigen aan bijdragen
95

. Dat Simon geld aanbood aan Petrus om 

deel uit te mogen maken van die groep was geen ongepast idee. Derrett wijst 

erop dat ook in 2 Makkabeeën het hogepriesterschap verkocht wordt (2 Mak 

4,7-10). Maar Simon heeft twee zaken over het hoofd gezien. 

 Allereerst, en daarin verschilt Derrett niet van Barrett: hij wilde betalen voor 

iets dat een vrije gave is van God. Simon roept de herinnering op aan Gechazi, 

die, in tegenstelling tot Elisa, wel zilver wilde ontvangen voor de genezing van 

Naäman (2 K 5,16-27)
96

. Iemand die met charisma begiftigd is – Derrett 

noemt als voorbeeld een Thora-leraar – laat zich er niet voor betalen om 

daarvan te delen
97

. 

 Ten tweede begrijpt Simon niet dat de macht om mensen de Geest aan te 

laten nemen alleen voorbehouden is aan speciale getuigen, degenen die 

werkelijk getuige zijn geweest van de verrijzenis (anastasis
98

). Als je geen 

ooggetuige bent, kun je er ook geen worden door ervoor te betalen. Het 

charisma dat eigen is aan deze getuigen, de apostelen, wordt echter door 

Simon gezien als iets dat bij het priesterschap hoort. Dat is een heidense en 

afgodische opvatting, die mogelijk uit zijn werk als magiër voortkomt. Net als 

Barrett ziet ook Derrett het als een taak voor Petrus om hiertegen op te treden, 

hoewel het bij Barrett gaat om het verkeerde zicht op de heilige Geest en bij 

Derrett om afgoderij. 

 Volgens laatstgenoemde is het een joodse plicht om mensen voor afgoderij 

te behoeden
99

. Daarom spreekt Petrus over Simon een persoonlijke banvloek 

uit, een zogenoemde cherem
100

. Die is niet bedoeld om Simon te vervloeken, 

maar als waarschuwing. Het waarom volgt in de woorden van Petrus. Zijn 

joodse publiek zal ze herkennen als fragmenten uit Tenach die te maken 

hebben met afgoderij. Hij gebruikt ‘part noch deel’, ‘gal van bitterheid’ en 

‘kluwen van ongerechtigheid’ (  ,Hnd 8,21; , 

Hnd 8,23;  , Hnd 8,23; zie: LXX Js 57,6; LXX Dt 29,17-18; 

LXX Js 58,6.9)
101

. Dit woordgebruik, zegt Derrett, roept een hele context van 

afgoderij en vervloekingen op, waarover Dt 32 spreekt. De vervloekingen, die 
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met afgoderij samenhangen, betreffen het hele volk. Daar wil Petrus zijn 

toehoorders van vrijwaren. Derrett verwijst naar Targum Pseudo Jonathan 

waarin wordt uitgelegd dat Dt 32,26 ook het onthouden van heilige Geest 

inhoudt, zodat kwade geesten hun kans grijpen. Het gaat om het volk, niet om 

Simon persoonlijk en ook niet om hem uit te bannen. Hij zelf verstaat hetgeen 

Petrus zegt echter wel als dingen die hem zouden kunnen overkomen. Dat 

blijkt uit zijn tegenvraag om gebed, als om de vervloeking ongedaan te maken 

(Hnd 8,24).  

 Met de cherem zegt Petrus dat in Simon de verdorven generatie zichtbaar is 

(Hnd 2,40; vgl. Dt 32,5). Petrus hoopt die hele generatie te bereiken, aldus 

Derrett, en Simon te redden en tot werkelijke bekering te brengen, want zijn 

doopvoorbereiding was maar oppervlakkig
102

. Bij Derrett is Simon een magiër 

in Samaria die zich weliswaar bekeert tot de nieuwe leer, maar net als velen in 

zijn ‘verdorven generatie’ balanceert tussen geloof en afgoderij. Dat hij neigt 

naar afgoderij blijkt vooral uit zijn misverstaan van de Geest als koopwaar en 

niet als gave, en zijn idee dat ook autoriteit en gezag in de nieuwe beweging 

verhandelbaar zouden zijn. Petrus waarschuwt zowel hem als anderen voor 

deze afgoderij. 

 

c) Simon, een beetje Naäman en een beetje Gechazi (Thomas L. Brodie)  

 In het artikel Towards Unraveling the Rhetorical Imitation of Sources in 

Acts laat Brodie zien hoe, naar zijn mening, het verhaal van Naäman de Syriër, 

de profeet Elisa en diens knecht Gechazi in 2 K 5 de auteur van Handelingen 

een handvat heeft gegeven voor de beschrijving van de missie van Filippus
103

. 

In de toespraak van Jezus in Nazaret (Lc 4,16-30 mn. Lc 4,27) wordt al 

aandacht gevraagd voor dit verhaal uit Koningen. Dat wordt verder uitgewerkt 

in Hnd 8. Onder andere de wagens waarin de eunuch en Naäman reizen 

koppelen beide verhalen aan elkaar
104

. Ondanks grote verschillen ziet Brodie 

toch in de figuren Simon en de eunuch genoeg elementen uit het Naäman-

verhaal terugkomen om een relatie te veronderstellen
105

. Naäman is een groot 

officier in buitenlandse dienst, die maar met moeite tot iets kleins als baden in 
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de Jordaan is over te halen. Dat is te vergelijken met Simon die zichzelf ook 

groot acht. Naäman is gelieerd aan het hof, evenals de Ethiopiër. Het wassen 

van Naäman correspondeert met de doop van de Ethiopiër en de zucht naar 

geld van Gechazi wordt getransponeerd naar Simon en zijn aanbieden van 

geld. Dat Naäman afreist en grote geschenken meeneemt, rijmt weer met de 

Ethiopiër die de schatten van de kandake bewaakt
106

. Zo heeft ook de brief die 

Naäman meebrengt een parallel in ‘de profeet’ waarin de eunuch leest. Brodie 

betoogt dat Lucas met deze bewerking in Handelingen vrij onduidelijke 

thema’s uit Koningen verheldert, zoals de preoccupatie voor grootheid 

(Naäman, Simon), de ontvankelijkheid (half-verborgen in Naäman, duidelijk 

in de Ethiopiër) en de wijze waarop het mysterie (God, Jezus) zich openbaart 

aan Naäman en aan de Ethiopiër
107

. Dat Petrus ‘ziet’ in het hart van Simon 

expliciteert het ‘impliciete zien’ van Elisa, die weet wat Gechazi heeft 

gedaan
108

. Brodie geeft toe dat Koningen geen basis is voor de beschrijving 

van Simon als een magiër, maar de herhaling in Hnd 8,11 van zijn activiteiten 

als magiër zou wel geïnspireerd kunnen zijn door de herhaling van Naämans 

verbolgenheid in 2 K 5,11-12. De misvatting van Naäman, dat het genezen 

door God spectaculair zou moeten zijn, komt overeen met Simons 

misinterpretatie, dat God een bron zou zijn voor spektakel (de manifestatie van 

de Geest)
109

. 

 De overeenkomsten die Brodie signaleert, zijn echter hoofdzakelijk tussen 

Naäman en de eunuch. Alleen waar het gaat over grootheid (zie boven) en 

over geld betreft de gelijkenis Simon. Zoals de knecht van Elisa, Gechazi, geld 

en goederen laat betalen voor de genezing, zo biedt Simon geld aan om de 

macht te krijgen handen op te leggen. Het woord ‘zilver’ vormt de verbinding 

(, 2 K 5,23 [LXX 4 K 5,23] // Hnd 8,20). Brodie duidt het verschil 

tussen de knecht en Simon als een verlangen naar welvaart en rijkdom tegen-

over een verlangen naar spirituele macht. 

 Anders dan Gechazi krijgt Simon, na de veroordeling die hen allebei treft, 

de kans zich te bekeren. Overeenkomsten bij het veroordelen ziet Brodie in het 

woord ‘hart’ ( en wat daarin/daarmee gebeurt. Gechazi zegt immers 

dat hij nergens geweest is, wat een leugen is. Dat is Elisa bekend, omdat diens 

hart met Gechazi meereisde ( בלֵ  , 2 K 5,26 [LXX 4 K 5,26]). Tegelijk 

ziet Petrus dat het hart van Simon niet ‘recht’ (, juist) is voor God. Er 
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doet zich daar ook een woordspel voor met (LXX 4 K 5,25) en 

 in Hnd 8,21. Ten behoeve van deze woordovereenkomst verandert 

Lucas het psalmcitaat dat hij hier gebruikt: ‘dit hart is niet juist met hem 

(God)’ (       , LXX Ps 77,37)naar ‘is niet 
juist voor God (     , Hnd 8,21110

. Naast de 

overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen Gechazi en Simon. Gechazi 

mag zijn goederen houden, maar hij wordt melaats. Simon is eerder ‘ziek van 

binnen’ maar krijgt nog een kans zich te bekeren. De veroordeling van Simon 

wordt met nog andere oudtestamentische citaten onderstreept (uit Dt 29,17 en 

Js 58,6)
111

, zegt Brodie, en onder andere daardoor is duidelijk dat Lucas wel 

het verhaal van Naäman gebruikt, maar dat hij ook materiaal uit andere 

bronnen benut. De wijze waarop hij zowel dit verhaal van Filippus als het 

voorafgaande over Stefanus modelleert naar verhalen over Elia en Elisa (voor 

Stefanus: zie de steniging van Nabot in 1 K 21,8-13) maakt tegelijk duidelijk 

dat Stefanus en Filippus aan elkaar verwant zijn
112

.  

 Het (summiere) portret van Simon dat uit deze studie naar voren komt, is 

dat van een man die evenals Naäman groot denkt te zijn, maar anders dan 

Naäman de omkeer naar eigen kleinheid tegenover God niet maakt. Hij ziet 

niet goed in hoe God zich manifesteert en verwacht veel vertoon. Tegelijk is 

zijn gerichtheid op spirituele macht wel groter dan zijn hang naar geld. Daarin 

verschilt hij dan van Gechazi. Simon biedt geld aan, Gechazi wilde het innen. 

Simon is een tegenpool van de eunuch. De eunuch staat voor Naäman die zich 

onderdompelt, bekeert en genezen wordt. Maar ook Simon krijgt, anders dan 

Gechazi, de kans zich te bekeren. Dat hij een magiër zou zijn, speelt geen of 

nauwelijks een rol, behalve in het vermoeden dat daar zijn vermeende 

grootheid op gebaseerd is.  

 

d) Simon, een satanisch figuur (Susan R. Garrett) 

 In het boek The Demise of the Devil constateert Garrett een nauwe 

verwantschap tussen magie en de duivel en Simon als een personificatie van 

de duivel
113

. Haar constatering gaat verder dan die van de eerder aangehaalde 

auteurs, die Simon betichtten van onbegrip, magie of mogelijk afgoderij. 

Garrett gaat ervan uit dat Lucas-Handelingen (onder andere) vertelt hoe Jezus 
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en zijn volgelingen satan verslaan
114

. Het conflict tussen God en satan bestond 

al in het grijze verleden en komt, in de visie van Lucas, tot uitdrukking in de 

geschiedenis van de vervolging van profeten en het aanhangen van de valse 

profeten
115

. Satan maakt, als opponent van God, de strijd van Jezus voor 

redding noodzakelijk. Jezus komt als overwinnaar uit die strijd
116

. Ook de 

volgelingen van Jezus hebben in zijn naam macht over de duivel. Volgens 

Garrett is satan de drijvende kracht achter magie en daarom is het verhaal over 

Simon voor haar een verhaal over de ondergang van de duivel. Simon wordt 

door satan aangestuurd. Dat is het verschil tussen hem en de leerlingen van 

Jezus. Wellicht lijken de tekenen die ze doen van buiten af gezien op elkaar, 

maar de kracht die het hun mogelijk maakt, verschilt: voor de leerlingen (en 

Jezus) is dat God, voor Simon de duivel. Bovendien: Jezus en de leerlingen 

pretenderen niet dat ze zelf de kracht van God zijn, terwijl Simon dat van 

zichzelf wel vindt. Het koninkrijk van God dat Filippus brengt, staat tegenover 

een andere grootmacht: het rijk van satan. 

 Met de doop van Simon, waardoor hij ondergeschikt raakt aan Filippus, 

wordt al zichtbaar dat dit laatste rijk verslagen is
117

. Maar of Simon zich echt 

overgeeft, is twijfelachtig. Lucas gebruikt het woord (verbazen, 

versteld doen staan) zowel voor de Samaritanen die de magiër Simon be-

wonderen, als voor de manier waarop Simon naar Filippus kijkt. Simon ziet, 

aldus Garrett, in Filippus alleen maar magische tekenen en is nog steeds in de 

sfeer van magie. 

 Dat wordt door Petrus goed opgemerkt. Het is de volgende stap in het 

verslaan van satan. Hij vervloekt Simon met oudtestamentische woorden die 

verband houden met afgoderij en vastgebonden zitten (LXX Dt 29,17-18; LXX 

Js 58,6) en maakt zo duidelijk dat de bevrijding die het koninkrijk Gods met 

zich meebrengt, Simon niet heeft bereikt. Simon is nog steeds gebonden ‘in 

ongerechtigheid’ en onderworpen aan satan. Simon wordt door die ver-

vloeking en zijn kruiperige gedrag daarna zo geportretteerd, dat iedereen 

onmiddellijk satan in hem zal herkennen. 

 Garrett interpreteert de magie van Simon als een manifestatie van de duivel. 

Magie als karakterisering van Simon plaatst hem aan de zijde van satan. De 

                                                 

 
114

 Garrett maakt geen onderscheid tussen ‘duivel’ en ‘satan’.  
115 

GARRETT, Demise, p. 59. 
116 

Ibid., p. 37. 
117

 Ibid., p. 69. 



      II. SIMON, OP VEEL MANIEREN GEZIEN          53 

 

kenmerken van magie zijn met hem getekend: oplichterij, afgoderij, oppositie 

tegen God en ingegeven door satan
118

. 

 Het thema van de tekst is volgens Garrett niet magie, maar de ondergang 

van een dienaar van de duivel: Simon is als magiër als het ware de incarnatie 

van de duivel. In het verhaal is hij de in het nauw gedreven crimineel, die wel 

bang is bij het vooruitzicht van straf, maar niet duidelijk berouwvol is over 

zijn misdaden
119

. De goede boodschap die de volgelingen van Jezus brengen, 

houdt in dat satan verslagen is. Dat wordt zichtbaar als Simon wordt gedoopt, 

maar daarna beheerst de duivel hem opnieuw en moet Petrus hem uitbannen. 

Garrett zegt dat satan zelf in zijn dienaar Simon verslagen is
120

. Met dit portret 

is het verhaal van Simon dus niet zozeer een waarschuwing voor de gelovigen, 

maar vooral een demonstratie van het feit dat de leerlingen staan in de traditie 

en handelen in de geest van Jezus en de duivel de baas zijn. 

 Simon is het beeld van satan zelf. Verwijzingen in een tekst naar magie, 

valse profeten of afgoderij zijn verwijzingen van de zichtbare wereld naar de 

onzichtbare, waarin de krachtmeting tussen God en satan zich afspeelt, aldus 

Garrett. Het gaat in Hnd 8 dan ook niet over een ontmoeting van een apostel 

met een magiër, maar het is de confrontatie tussen een vertegenwoordiger van 

God en een dienaar van satan. Simon is een figurant die in het verhaal van de 

volgelingen van Jezus gebruikt wordt om te demonstreren dat ook zij macht 

over satan hebben en dat die macht na de verrijzenis voortduurt. 

  

e) Simon, de schurk van het stuk (F. Scott Spencer)  

 Spencer bestudeert naast Filippus ook Simon in zijn boek The Portrait of 

Philip in Acts
121

. Anders dan de apostelen, die mogelijk nog over hun afkeer 

van de Samaritanen heen moeten komen (Lc 9,54-56), heeft Filippus geen 

antipathie tegen de Samaritanen en belemmert niets zijn Samaritaanse 

missie
122

. Op de reis in Samaria ontmoet Filippus Simon die, volgens Spencer, 

door Lucas in dienst genomen wordt om Filippus goed uit de verf te laten 

komen. 
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 Spencer gaat in op de met elkaar verweven karakteriseringen van Filippus 

en Simon
123

. Hij zoekt de verschillen tussen beiden, of in zijn eigen woorden 

“dat wat de evangelist onderscheidt en voorrang geeft boven de magiër”
124

. 

Wat hem vooral ter harte gaat, is of het bedrog van Simon, zoals hij dat ziet, 

het beeld van Filippus schaadt. Hij waarschuwt voor de invloed van de latere 

opvatting dat Simon de grondlegger van het gnosticisme is en verwerpt de 

opvatting dat Simon in de rol van magiër wordt opgevoerd om de reputatie van 

het gnosticisme te ondermijnen. Wel heeft het optreden van Simon 

blasfemische en ketterse trekjes tegen de heilige Geest. Het is er Lucas dus 

niet om te doen om het aposteltijdperk als rimpelloos, idyllisch en foutloos af 

te schilderen, maar ook niet om Simon als gnostische ketter te portretteren
125

.  

  Het gaat volgens Spencer in Lucas-Handelingen om een machtsstrijd. Deze 

strijd is niet specifiek die van God tegen satan (zoals Garrett stelt) maar betreft 

de suprematie van de christelijke macht ten opzichte van elke andere macht
126

. 

Daarom vergelijkt Spencer Filippus met Paulus, die ook met magie te kampen 

kreeg, steeds bij het begin van zijn drie zendingsreizen
127

. Magie is een macht 

die overwonnen moet worden en dat blijkt uit de karakterisering van Simon en 

het contrast tussen hem en Filippus. Want Simon noemt zichzelf groot, in 

plaats van de eer aan God te geven. Daartegenover staat de werkelijke 

grootheid van Filippus, die veel belangrijker is dan Simon. De twee, Filippus 

en Simon, zijn opponenten, zoals Mozes en de tovenaars van farao (Ex 7,11-

9,22). Op deze typering borduurt Spencer voort door Filippus te zien als een 

profeet-als-Mozes, uit Dt 18,15
128

. Spencer ziet in Handelingen meer 

overeenkomsten met de Exodusthematiek. Hij beschouwt niet alleen Jezus, 

maar ook de verkondigers uit de eerste hoofdstukken van Handelingen als 

profeten-als-Mozes
129

. Eén daarvan is Stefanus. Filippus is net als Stefanus 

een van de zeven, en lijkt zo ook op de profeet-als-Mozes. Dat blijkt zeker uit 

de ontmoeting met Simon. Dan staat Filippus, als profeet-als-Mozes, 

tegenover een magiër, net zoals Mozes tegenover de magiërs van farao. Het is 

niet uit te sluiten dat zelfs Simon hier de trekken heeft van een profeet-als-
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Mozes, maar dan wel, als zelfverklaarde ‘grote kracht’, een valse profeet
130

. 

Door Simon te dopen is Filippus een grotere profeet-als-Mozes dan Simon
131

. 

Terzijde: volgens Spencer lijkt Filippus op Stefanus en is dus een profeet-als-

Stefanus, terwijl ze allemaal lijken op Jezus, de meest uitgesproken profeet-

als-Mozes.  

 Uit het verloop van het verhaal blijkt dat er wel een en ander op Simons 

ware bekering valt af te dingen, terwijl hij toch één van de bekeerlingen van 

Filippus is
132

. Dit heeft naar Spencers mening geen negatieve weerslag op 

Filippus. Zelfs onder de leerlingen van Jezus was een afvallige (Judas) en ook 

de apostelen hebben eerder te maken gehad met Ananias en Saffira. Zoals 

daarmee Jezus en de apostelen niet zijn geschaad, zo gebeurt dat ook niet met 

Filippus. Eerder versterkt het het imago van Filippus, want hij treedt ook 

daarmee daadwerkelijk in de voetstappen van Jezus en de apostelen, aldus 

Spencer
133

.  

 Dat Petrus en Johannes naar Samaria komen om handen op te leggen, 

schaadt evenmin het beeld van Filippus, zelfs niet als Petrus, niet Filippus, 

Simon tot de orde roept. Hier is namelijk, volgens Spencer, sprake van een 

voorloper-culminator schema
134

. Het optreden van Petrus (culminator) is de 

bevestiging van het optreden van Filippus (voorloper). Hiermee werkt Spencer 

de visie van Tannehill verder uit dat de apostelen zich ontwikkelen van 

initiatiefnemers in Jeruzalem waar zij de verkondiging op zich namen, tot 

bevestigers van het initiatief van anderen, zoals Filippus in Samaria
135

. Het 

gedrag van Simon ondermijnt niet de positie van Filippus als voorloper want 

het optreden van Petrus bevestigt Filippus in diens rol.  

 Spencer verduidelijkt de typering van Simon aan de hand van de Lucaanse 

versie van de parabel van de zaaier (Lc 8,5-15), waarmee Hnd 8 

woordovereenkomsten heeft: vreugde (, Hnd 8,8) en hart (, Hnd 

8,21.22)
136

. Lucas verschilt van Matteüs en Marcus in de uitleg die Jezus aan 

de parabel geeft. Hij benadrukt het vasthouden aan het woord 

(en het volhardend voortbrengen van vruchten uit een goed en 

edel hart (    . Dat lukt Simon niet. Naar Spencers 
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mening is hij een voorbeeld van de soort gelovigen die een tijdje met vreugde 

gelooft maar dan door de zorgen van alledag weer terugvalt (Lc 8,13-14). Net 

als de Samaritanen heeft Simon het woord met vreugde ontvangen, maar hij 

houdt niet vol. Spencer vat de rol van Simon samen als ‘de schurk van het 

stuk’
137

. Hij verwijst daarbij naar de door Garrett gemaakte typering van een in 

het nauw gedreven boef zonder spijt
138

.  

 Voor Spencer dient Simon vooral om duidelijk te maken dat Filippus een 

betrouwbare verkondiger is. Net als Jezus ‘heeft’ Filippus een afvallige: 

Simon. Simon hoort bij de magie die verslagen wordt, is een zelfverklaarde 

grootheid en valse profeet en ontpopt zich als een onoprecht gelovige. Simon 

staat geportretteerd als iemand waarin een deel van de parabel van het zaad 

(Lc 8,5-15) in vervulling gaat: hij is een gelovige die het woord met vreugde 

ontvangt, maar door rijkdom en zonder edel hart niet volhardt.  

 

f) Simon, een boze tovenaar, door God gehaat (Florent Heintz) 

 Heintz trekt in Simon 'le Magicien': Actes 8,5-25 et l'accusation de magie 

contre les prophètes thaumaturges dans l'Antiquité eenzelfde soort conclusie 

als Spencer, namelijk dat Simon ongunstig wordt gepresenteerd als contrast 

om anderen positief af te schilderen
139

. Hij geeft een overzicht van de visies op 

Simon vanaf de patristiek
140

. Het was in de oudheid een beproefde methode 

om tegenstanders af te schilderen als bedrijvers van magie, als magiërs, 

concludeert hij
141

. Dat instrument was vaak doeltreffender om een (religieuze) 

rivaal of vijand uit de schakelen dan het ingaan op het precieze handelen van 

zo’n opponent
142

. Lucas maakt volgens Heintz gebruik van deze techniek en 

geeft een onflatteus beeld van Simon door hem met magie in verband te 

brengen. Hij doet dat niet om Simon neer te zetten als de eerste gnosticus
143

. 

Heintz denkt aan een andere historische achtergrond: Simon was net als de 

apostelen een wonderdoener, een prophète thaumaturge, maar dan in 

Samaria
144

. Omdat de verhoudingen tussen Samaritanen en Joden in de eerste 

decennia van de eerste eeuw min of meer vijandig zijn, betekent de komst van 

Filippus uit Jeruzalem naar Samaria een serieuze aanval op de autoriteit van 

                                                 

 
137 

Ibid., p. 123, n. 2: “the villain of the piece”. 
138

 Ibid.; zie GARRETT, Demise, p. 72. 
139 

HEINTZ, Magicien. 
140 

Ibid., pp. 4-26. 
141

 Ibid., pp. 36-44. 
142

 Ibid., pp. 32-36. 
143 

Ibid., pp. 16.144.  
144 

Ibid., p. 145. 



      II. SIMON, OP VEEL MANIEREN GEZIEN          57 

 

Simon. Om die reden schildert Lucas, volgens Heintz, Simon met zijn 

activiteiten af in de sfeer van magie en spreekt hij denigrerend over Simon 

door een aantal – maar niet alle – kenmerken die in de beschuldigingen van 

magie een rol spelen aan Simon toe te schrijven. Hij noemt Simons arrogantie, 

zijn toverkunsten die zijn publiek met stomheid slaan en zijn vergoddelijking 

die spreekt uit de titel ‘de grote kracht van God’. Daar komt bij dat Simon 

meent dat de apostelen corrupt zijn en omkoopbaar
145

.  

 Zo kan Lucas zijn lezers duidelijk maken dat Filippus en het christendom 

superieur zijn aan een profeet als Simon in Samaria. Door Simon te 

degraderen onderstreept Lucas de grootheid van diens tegenstanders, de 

apostelen
146

. Volgens Heintz is dat ook de verklaring voor het plotselinge 

einde van het verhaal. De woorden van Petrus aan het einde van de episode 

typeren Simon met een goddelijk oordeel precies zoals hij is: ‘een boze 

tovenaar, gehaat door God’ en besluiten zijn verhaal
147

.  

 In de vorige paragraaf werd al duidelijk dat Spencer de typering van Simon 

als magiër interpreteert als een succesvolle poging van Lucas om Filippus 

goed uit de verf te laten komen. Heintz ziet het contrast eerder tussen Simon 

enerzijds en de apostelen en het christendom anderzijds dan tussen Simon en 

Filippus. Simon is een wonderdoener die veel gelijkenis vertoont met de 

apostelen en daarom is het des te belangrijker om duidelijk te maken waar zij 

verschillen en wat er aan Simon mankeert. Met de beschuldigingen van magie 

zet Lucas, in de visie van Heintz, zwaar geschut in. De apostelen en Simon 

worden getekend als vijanden van elkaar. Kon Spencer Simon nog zien als een 

gelovige die de beproevingen niet doorstaat, Heintz velt een zonder meer 

negatief oordeel over Simon.  

 Dit portret schildert Simon als iemand die van magie is beschuldigd, waarbij 

het er vooral om gaat hem een aantal slechte kwaliteiten toe te dichten. Simon 

is een arrogante man die met toverkunsten het publiek versteld doet staan en 

een schijnbaar goddelijke status heeft. Hij is als magiër het tegenovergestelde 

van de echte wonderdoeners, de apostelen. 

 

g) Simon, teruggevallen in oude gedragspatronen (Hans-Josef Klauck) 

 Het boek over magie Magic and Paganism in Early Christianity. The World 

of the Acts of the Apostles van Klauck bestudeert in het kader van ‘magie’ 
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onder andere de rol van Simon in Handelingen
148

. Klauck verduidelijkt de 

setting waarin de christelijke verkondigers hun werk deden en het christendom 

voor het eerst vorm kreeg. Magie is een belangrijk gegeven in de eerste eeuw. 

In Handelingen is magie aan de orde bij de ontmoetingen van Filippus en 

Petrus met Simon (Hnd 8), van Saul/Paulus met Barjezus (Hnd 13,6-12) en 

met de zeven zonen van Skevas in Efeze (Hnd 19,13-20). Klauck beschouwt 

magie als een bestaande maar gevaarlijke realiteit in de wereld van de 

apostelen en hun volgelingen
149

. Het is een gevaar voor de nieuwe christenen. 

Zij hangen iets nieuws aan, maar kunnen gemakkelijk terugvallen in hun oude 

gewoonten, zoals magie. Voor dat dreigende gevaar moeten ze gewaarschuwd 

worden en zo moet de positie van Simon in het verhaal ook begrepen 

worden
150

. Net als voor Barrett en Garrett is voor Klauck Simon een levend 

voorbeeld van hoe het niet moet. Lucas keurt magie af en tekent Simon 

daarom negatief. Klauck wijst erop dat in de antieke wereld magie twee 

gezichten heeft, een positief en een negatief. Hij citeert Philo: 

 

 “Het zijn niet alleen privé personen, maar ook koningen – zelfs de 

grootste onder hen – die echte magie beoefenen. Dat is een wetenschap 

van het zien die duidelijker ideeën hanteert om de werken van de natuur te 

verhelderen en verering en respect verdient. Dit geldt vooral voor de 

koningen van de Perzen, zodanig dat onder hen niemand de koninklijke 

waardigheid kan bereiken tenzij hij eerder nauw contact heeft gehad met 

de magiërs. Maar magie wordt een verdraaiing van deze kunst – of, om het 

juist te zeggen, een perverse vorm ervan – als het wordt beoefend door 

reizende bedelaars, kwakzalvers, vrouwen van de meest bedenkelijke soort 

en slaven, die beloven een reiniging of verzoening tot stand te brengen 

door magische middelen en liefdesdrankjes en geheime spreuken te 

gebruiken(…)”
151

.  
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Volgens Klauck horen de wijzen uit Matteüs bij de eerste, Simon bij de laatste 

categorie beoefenaren van magie
152

. 

 Net als Spencer en Heintz denkt Klauck niet dat Simon negatief als magiër 

wordt geportretteerd omdat hij de stichter van het gnosticisme zou zijn of 

wellicht aan de wieg stond van een eigen soort Samaritaans christendom dat 

nog geïntegreerd moest worden in de Kerk van Jeruzalem
153

. Maar net als 

Heintz acht Klauck Simon een belangrijke speler in het veld van religie van 

Samaria. In die functie komt hij terecht in een soort competitie met de 

christelijke boodschap. Dat competitieve element komt in de tekst tot 

uitdrukking in een bijna identieke karakterisering van Filippus en Simon. Net 

zoals Spencer en Heintz ziet Klauck ook verschil tussen Filippus en Simon: 

Simon profileert zichzelf als een grote kracht, terwijl Filippus handelt in de 

kracht van de Geest. 

 Vervolgens blijkt in het tweede deel van het verhaal dat Simon toch geen 

trouwe volger van Filippus is. Klauck noemt dit een terugval, zoals ook 

Spencer, met verwijzing naar de parabel van de zaaier: “Die op de rotsige 

bodem zijn zij die het woord met vreugde aannemen wanneer ze het horen, 

maar ze hebben geen wortel; ze geloven enige tijd, maar op het moment van 

de beproeving worden ze afvallig. Wat in de distels valt zijn zij die horen, 

maar gaandeweg worden ze door zorgen, rijkdom en de genoegens van het 

leven verstikt en raken niet volgroeid” (Lc 8,13-14)
154

. Dat ziet Lucas in 

Simon gebeuren. De enthousiaste Simon die het geloof omarmde, wordt 

bedreigd door verleidingen van zijn eigen eerdere manier van leven. Hij biedt 

geld aan dat hij, aldus Klauck, verdiend heeft als beroemd magiër
155

. Gelukkig 

vertoont het antwoord van Simon op de excommunicatieformule van Petrus 

trekken van inzicht en berouw. Daarom houdt het verhaal ook zijn open einde, 

om de (nieuwe) christenen die teruggrijpen op hun oude heidens geloof de 
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kans te geven zich te bekeren. Dat aanbod om te bekeren geldt tot op de dag 

van vandaag. Klauck noemt dit het geniale in de theologie van Lucas
156

.  

 Simon is dus een model, een verhaal als een serieuze waarschuwing voor al 

diegenen die geloven, maar in de multiculturele wereld terugvallen in hun 

oude gewoonten
157

. Magie heeft iets aantrekkelijks, maar het valt niet te 

combineren met een christelijke levenswijze. Daarom wordt Simon door 

Petrus gecorrigeerd. Ook een vorm van syncretisme is niet aan de orde, zoals 

wel blijkt uit het verhaal van Paulus met de zonen van Skevas (Hnd 19,13-20). 

Magie moet afgezworen worden
158

. De Efesiërs die occulte praktijken 

uitoefenden, verbranden hun boeken (Hnd 19,19). Bekering is dus mogelijk.  

 Klauck ziet, net als Spencer, in Simon een gelovige die niet volhardend is. 

Waar Spencer deze terugval duidt als een bewijs van de authenticiteit van 

Filippus, beschouwt Klauck het verhaal van Simon als een waarschuwing. 

Magie staat symbool voor het oude. Simon staat als magiër met heidense 

gewoonten getekend in scherp contrast tot Filippus en de apostelen, die voor 

de juiste houding staan.  

 

h) Simon, de ‘grote kracht’ ineengeschrompeld (Axel Von Dobbeler) 

 Uit bovenstaande beelden van Simon kan geconcludeerd worden dat hij min 

of meer wordt voorgesteld als een man die leeft van magie, een professional in 

religieuze zaken – maar niet in die van de volgelingen van Jezus. In zijn 

monografie Der Evangelist Philippus in der Geschichte des Urchristentums
159

 

ziet Von Dobbeler Simon juist als iemand die een van de vroegste stromingen 

in het christendom vertegenwoordigt
160

. Von Dobbeler is sterk geïnteresseerd 

in de historische achtergrond van Filippus als een van de eerste missionarissen 

in de beginjaren van het christendom. Binnen dit zendingswerk van Filippus 

speelt Simon een opvallende rol. Met de uitspraak ‘de grote kracht’ openbaart 

zich in Simon een archaïsche theologie, waarin hij/leiders zichzelf als een 

representant van God ziet/zien. Dat is anders dan de pneumatische visie van 

Filippus en de apostelen en derhalve niet orthodox, aldus Von Dobbeler
161

. 

Deze conclusie trekt hij op grond van de parallelle manier waarop Filippus en 
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Simon worden voorgesteld. Door de parallellie in de presentatie ontstaat er een 

beeld van competitie tussen beiden, die tot een ontknoping komt in Hnd 8,12-

13 als Simon voor het (ware) geloof gewonnen wordt. Dat er sprake is van 

competitie ziet Von Dobbeler zowel in de parallelle opbouw als in het 

woordgebruik. Hij wijst op  (Hnd 8,6.10.11) en  (Hnd 

8,13), woorden met een vergelijkbare betekenis van onder andere ‘aanhangen’ 

(anhängen) en ‘vasthouden aan iemand of iets’ (sich an jemanden oder etwas 

halten)
162

. Hij betoogt dat duidt op ‘aanhangen’ bij beslissingen over 

geloof en valse leer
163

. Als het over Simon gaat, is dit woord vervangen door 

 (Hnd 8,13), wat een teken is van ‘aanhangen’ in de zin van 

subordinatie (Simon ten opzichte van Filippus)
164

. Filippus is met zijn 

prediking en tekenen de winnaar in deze competitie. De ironie van het verhaal 

is dat Simon, die een grote kracht werd genoemd, het onderspit delft en in 

elkaar schrompelt tot een van hen die hem eerst nog aanhingen
165

. Simon is 

dan echter nog niet weggespeeld: hij biedt Petrus geld aan. Dat hoeft niet 

negatief uitgelegd te worden, zegt Von Dobbeler, en kan gezien worden als 

een gift aan de apostelkerk, zoals Paulus ook een geldinzameling organiseert (I 

Kor 16,1) en waarmee de band met Jeruzalem wordt bevestigd
166

. 

 Volgens Von Dobbeler zijn er in Hnd 8 drie sleutelfiguren: Filippus, Simon 

en Petrus, die elk een stroming binnen het vroege christendom vertegen-

woordigen
167

. Daar kan weer een onderverdeling in herkend worden: Filippus 

en Petrus zijn het bewijs van een pneumatisch christendom, geleid door de 

Geest, terwijl Simon een magische achtergrond heeft, denkend in representatie 

(archaïsch, zie boven). De leer van Simon stamt uit een vroeg schisma en heeft 

geen apostolische basis. Petrus heeft een andere kijk op de exclusiviteit van de 

twaalf dan Filippus en ook verschillen beiden in hun omgang met andere 

meningen. Dat laat zich aflezen uit hun bejegening van Simon. Filippus doopt 
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Simon en neemt de ‘afwijkende religie’ op in die waar hij zelf voor staat. 

Petrus daarentegen zoekt de oppositie en laat in de manier waarop hij Simon 

behandelt zijn opvatting van de apostolische traditie zien, die disciplineert en 

niet open staat voor integratie. De uitkomst van deze ontmoetingen is de lagere 

status van de Samaritaanse variant in de hoofdstroom van het christendom. 

 Het beeld van Simon is dat van een vertegenwoordiger van een 

ondergeschikte groepering onder de leerlingen. Met deze minderheidsstroming 

worstelt de hoofdstroom in de figuren van Filippus en Petrus. Weet Filippus 

deze subgroepering in te lijven bij zijn eigen leer, Petrus sluit hem uit. Van een 

bijzondere figuur in Samaria wordt Simon een van de velen en het lijkt erop 

dat de enige toegang tot de groepering van Petrus gelegen is in acceptatie van 

het apostolisch gezag.  

 

i) Simon, een illegale bemiddelaar (Andy M. Reimer) 

 In het boek Miracle and Magic. A Study in the Acts of the Apostles and the 

Life of Apollonius of Tyana wil Reimer aantonen dat Simon een van de figuren 

is waarmee duidelijk gemaakt wordt wat echte wonderen zijn en wat magie, in 

de veronderstelling dat magie negatief beoordeeld moet worden
168

. Een van de 

voorbeeldteksten die hij gebruikt, is Hnd 8, met de overeenkomsten en 

verschillen tussen Filippus en Simon
169

. Zoals ook hierboven vermeld bij 

Spencer, Klauck en Von Dobbeler zijn er parallellen en zijn Filippus en Simon 

respectievelijk ‘goed’ en ‘fout’. Volgens Reimer is Filippus de echte 

wonderdoener, terwijl Simon met magie een negatieve kwalificatie heeft
170

. 

Juist omdat deze personages zo naast elkaar voorkomen, wordt duidelijk wat 

ze gemeenschappelijk hebben en waarin ze verschillen. Er is een aantal 

kenmerken waarvan elke wonderdoener er wel een paar heeft
171

. De juiste 

interpretatie daarvan onderscheidt de echte van de valse wonderdoener en dus 

Filippus van Simon, aldus Reimer
172

. Zo’n wonderdoener noemt hij 
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‘intermediary’ (bemiddelaar), een naam die aangeeft wat intermediaries 

gemeenschappelijk hebben: zij leggen de verbinding tussen het goddelijke en 

het aardse
173

. Ze waren gebaat bij een positie in de marges van de samen-

leving; buiten het centrum van de macht vormden ze geen bedreiging
174

. Hun 

eigen macht lag in hun contact met het goddelijke en de manier waarop ze 

werkten, vooral door wat ze zeiden en de wonderen die ze deden. Ze worden 

bij voorkeur als ‘vrijbuiter’ geportretteerd. Die status bereikten ze onder 

andere door nooit te lang op dezelfde plaats te blijven. Zij reisden rond en 

zagen af van zaken als eigendom en maatschappelijke posities, die erop 

zouden duiden dat ze gesetteld waren. Wie zich wel op één plaats vestigde en 

geld verdiende met zijn wonderen, liep groot risico beschuldigd te worden van 

magie
175

. 

 Zijn de intermediaries reizigers, hebben ze geen maatschappelijk aanzien en 

hebben ze geen financieel voordeel van hun werk? Dat onderscheidt, nog 

steeds volgens Reimer, de ‘goede, legale’ van de ‘slechte, illegale’ inter-

mediary en ook Filippus van Simon: Filippus is een reiziger, terwijl Simon in 

Samaria is
176

. Simon heeft een belangrijke positie en uit zijn aanbod van geld 

blijkt indirect dat hij, waarschijnlijk, aan magie heeft verdiend
177

. Verderop in 

zijn boek merkt Reimer op dat er ook een zekere bescheidenheid hoort bij een 

legitieme wonderdoener die de eer van zijn succes aan een hogere macht zal 

geven, zoals Petrus dat doet (Hnd 3,12.16; 4,9-12.16-21) en zoals dat te 

merken is aan Paulus en Barnabas die van goddelijke status afzien (Hnd 

14,14)
178

. Zo bescheiden presenteert Simon, die zichzelf groot vindt, zich niet. 

Reimer concludeert ook dat ‘magie’ zich verzet tegen het bestaande religieuze 

systeem en de legitieme intermediaries dat niet doen
179

. 

 Simon is door zijn relatie met magie en foute kenmerken zoals zijn sedentair 

bestaan herkenbaar als ‘illegale bemiddelaar’. Hij is een intermediary met 

weinig macht. Uit Hnd 8 blijkt immers een rangorde onder de wonderdoeners, 

waarbij Petrus, Filippus en Simon in aflopende volgorde van macht worden 
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voorgesteld
180

. Petrus kan Simon vervloeken en die vloek weer ongedaan 

maken, zoals de smeekbede van Simon veronderstelt, terwijl Filippus bij dit 

alles toe moet kijken, zegt Reimer. De praktijken van Simon en Filippus 

verschillen weinig van elkaar. Of ze ‘legaal’ of ‘illegaal’ zijn, laat zich 

afleiden uit de bemiddelaar zelf
181

. De verschillen zijn klein: de illegale 

intermediary is een bedreiging voor de maatschappelijke orde en is ambitieus 

en op zichzelf gericht. De echte intermediary daarentegen ziet af van welvaart 

en gebruikt zijn macht om anderen te helpen. Een goede wonderdoener weet te 

laveren tussen succesvol opereren in religieuze zaken en bestaande systemen 

ontwrichten. Dat lukt Petrus en Paulus wel, zegt Reimer, en ook Filippus, zo 

kan geconcludeerd worden, maar Simon niet
182

. 

 Opnieuw wordt een portret van Simon getekend dat hem contrasteert met 

Filippus. Simon is in tegenstelling tot Filippus een man die geworteld is in de 

samenleving van Samaria. Hij is een man van aanzien en heeft geld. Dat 

typeert hem als magiër en dus als illegale bemiddelaar, een wonderdoener 

bovendien met weinig macht.  

 

j) Simon, expert in goddelijke zaken in de tradities van de magi (Stephen 

Haar) 

 In Simon Magus, The First Gnostic? onderzoekt Haar of Simon gezien kan 

worden als de stichter van het gnosticisme
183

. Die vraag beantwoorden is 

moeilijk omdat het imago van Simon sterk bepaald wordt door de negatieve 

beeldvorming in de latere traditie
184

. Haar vergelijkt visies op Simon die 

gebaseerd zijn op de tekst uit Handelingen en andere bronnen uit de eerste vier 

eeuwen en focust op twee aspecten die bijdragen aan het ongunstige beeld van 

Simon: zijn karakterisering als magiër en als gnosticus. Voor de 

veronderstelling dat Simon aan de wieg van de gnosis staat, kan alleen in 

geschriften die van later datum zijn dan Handelingen een achtergrond 

gevonden worden
185

. De eerste veronderstelling, dat Simon een magiër is, 

heeft tenminste enige basis in Hnd 8, waar het deelwoord wordt 
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gebruikt, door Haar weergegeven met ‘het werk doen van een ’186
. Op 

grond van de bestudering van teksten uit de Grieks-Romeinse oudheid komt 

Haar tot de slotsom dat ‘magie’ in de eerste eeuw niet onverdeeld negatief 

opgevat wordt. Magie kan twee kanten hebben, goed en slecht. ‘Magie’ zoals 

de magiërs (magoi) uit Perzië doen, wordt positief geduid
187

. Haar verbaast 

zich erover hoe gemakkelijk Simon als vertegenwoordiger van de verkeerde 

kant van magie gezien wordt – ook het overzicht dat in dit onderzoek tot nu 

toe gepresenteerd is, biedt bij geen van de auteurs een positieve interpretatie 

van de magie van Simon –. Hij pleit ervoor om het woord  niet te snel 

te vertalen met ‘magie beoefenen’ omdat ‘magie en magiër’ in de eerste eeuw 

niet de (hedendaagse) negatieve connotaties hebben van tovenaar, charlatan en 

oplichter. Bovendien wordt in Hnd 8 het woord ‘magiër’ (zelfstandig 

naamwoord) vermeden. Daarom kiest Haar voor een vertaling die het 

werkwoord laat bestaan in  Hnd 8,9): ‘het werk doen van een 

’, zonder vertaling of transscriptie van 188
. Lucas had geenszins 

de intentie Simon te diskwalificeren als tovenaar-magiër. Eerder wordt met 

 aangegeven dat de activiteiten van Simon te herkennen zijn en te 

vergelijken zijn met de activiteiten van Perzische magiërs, zoals het 

interpreteren van dromen, waarzeggerij en toekomst voorspellen
189

. 

 Behalve met magie wordt Simon ook in verband gebracht met gnosticisme. 

Net als van magie is er van gnosticisme in de eerste eeuwen geen eenduidig 

beeld
190

. Het is een collectieve benaming waaronder verschillende tradities en 

verschijnselen gevat kunnen worden en in die brede opvatting van gnosticisme 

kan, aldus Haar, ook Simon als een gnosticus gezien worden
191

. Hij werd door 

de vroegchristelijke schrijvers zeker als een ketter beschouwd. Maar in eigen 

ogen zou hij, goed thuis in de tradities van de Perzische magiërs (magi) en 

afwijkend van de hoofdstroom binnen het jodendom, ook goed binnen een in 

ruime zin opgevat gnosticisme passen, stelt Haar
192

.  
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 Het tweede deel van het verhaal van Simon in Hnd 8, waarin Simon geld 

aanbiedt aan Petrus om autoriteit te kopen, moet volgens Haar worden gezien 

als een waarschuwing, door Lucas, aan zijn lezers
193

. Die hebben zich nog 

maar net ontworsteld aan hun voormalige religies en gewoonten en worden 

gewaarschuwd om, net als Simon, overtuigd te raken van de betrouwbaarheid 

van de boodschap van de apostelen
194

.  

 Haar sluit daarmee aan bij de opvattingen van Barrett, Derrett en Klauck. 

Hij legt er de nadruk op dat het bij deze waarschuwing gaat om het juiste 

inzicht in religieuze zaken. Dat blijkt uit de felle woorden van Petrus aan 

Simon. Simon toont berouw en erkent zo het gezag van Petrus. 

 Simon staat volgens Haar niet geportretteerd als een slechte tovenaar, maar 

als een belangrijk man die niet voldoet aan het gangbare patroon. Vanuit die 

opvatting kan hij zowel gezien worden als staande in de traditie van de 

Perzische magiërs, als in het gnosticisme, althans, als deze stromingen 

verstaan worden in de zin van ‘afwijkend van de hoofdstroom van religie’. 

Simon sluit zich aan bij Filippus en maakt zichtbaar, in zijn confrontatie met 

Petrus en zijn daarna getoonde berouw en inzicht, dat de autoriteit bij de 

apostelen ligt en dat hun boodschap betrouwbaar is.  

 

k) Simon, van insider naar outsider in het Koninkrijk (V.J. Samkutty) 

 In het boek The Samaritan Mission in Acts bekijkt Samkutty de portrettering 

van Samaria bij Lucas
195

. Anders dan Spencer en Von Dobbeler, die Filippus 

centraal stelden, focust Samkutty op de hele missie in Samaria, zoals die in 

Hnd 8 verteld wordt en waarin ook Simon voorkomt. Voor de missie in 

Samaria wijst Samkutty het twee-stappenschema van zowel Tannehill als 

Spencer af
196

. Filippus zien als de initiatiefnemer en de apostelen als 

bevestigers (Tannehill), of Filippus als voorloper, zoals Johannes de Doper, en 

de apostelen als ‘culminatoren’ (Spencer) doet volgens Samkutty te weinig 

recht aan Filippus’ eigen rol
197

. Hij ziet Filippus als een missionaris die zelf, 

eerder dan de apostelen, de opdracht van Hnd 1,8 serieus neemt. Dat Filippus 

een volwaardig missionaris is, blijkt uit Hnd 8,26-39
198

. Zijn werk hoeft niet 

door een ander (de apostelen) gecompleteerd of gesanctioneerd te worden.  
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 Deze volwaardigheid van de missie van Filippus lijkt in tegenspraak met de 

handoplegging door de apostelen, na de doop en het is ook Petrus, en niet 

Filippus, die Simon bestraffend toespreekt
199

. Spencer en Von Dobbeler 

(boven) interpreteerden dit als niet schadelijk voor het beeld van Filippus en 

Spencer ziet het zelfs als iets positiefs, omdat Filippus met het ‘hebben van 

een afvallige’ op gelijk niveau geplaatst wordt met Jezus en de apostelen. Ook 

Samkutty ziet het niet als ondermijnend voor Filippus’ positie. Hij probeert 

vooral te laten zien hoe Simon een eigen rol heeft in de missie in Samaria, niet 

in functie van het beeld van Filippus. Samkutty doet dit na gewezen te hebben 

op al beproefde mogelijkheden om betekenis te geven aan het optreden van 

Simon. Als Simon bijvoorbeeld gezien wordt als een vertegenwoordiger van 

een ketterij, of als een gnosticus, dan is duidelijk dat hij verslagen wordt door 

waarachtig christendom in de figuren Petrus en Johannes
200

. Maar Samkutty 

acht het anachronistisch om tradities van gnosticisme (en simonisme) in 

Simon terug te lezen, ook als hij als beoefenaar van magie wordt ge-

portretteerd of ‘de grote kracht’ wordt genoemd
201

. De tekst van Hnd 8 levert 

er geen bewijs voor, zoals ook niet voor kwalificaties van Simon als ‘valse 

profeet’ of ‘niet echt bekeerd’
202

. Ook wordt Simon niet beschreven als een 

beoefenaar van magie – niet als gnosticus – om gnosticisme te verhullen en 

disharmonie in het vroege christendom te maskeren
203

. Samkutty komt tot de 

conclusie dat wie Simon wil begrijpen, hem niet geïsoleerd moet zien, maar de 

hele missionering van Samaria, zoals Lucas die vorm geeft, erbij moet 

betrekken
204

. Of, anders gezegd: Simon heeft een rol in het verhaal van Lucas-

Handelingen in Samaria. 

 De missionering van Samaria (dus inclusief het verhaal van Simon) ziet 

Samkutty als een zorgvuldig door Lucas geconstrueerd geheel. De hele missie 

is een voltooiing van een eerdere episode die zich afspeelde rond een plaats in 

Samaria (Lc 9,51-56) en de opdracht uit Hnd 1,8. In die voltooiing veranderen 

‘vijanden’ en ‘vreemden’ in ‘buren’ en ‘bekenden’
205

. Samkutty komt als volgt 
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tot deze conclusie. Volgens hem zijn er verschillende parallellen tussen Lc 9 

en Hnd 8. Om er een paar te noemen: in beide teksten ziet iemand iets en 

vraagt om iets: Jakobus en Johannes de macht om vuur te laten afdalen (Lc 

9,54), Simon om de heilige Geest aan te laten nemen (Hnd 8,19). In beide 

gevallen krijgen ze niet wat ze vragen. Dus zowel Jakobus met Johannes als 

ook Simon staan geportretteerd als ‘onsuccesvolle helden’
206

. Aan het eind van 

beide teksten staan ze allemaal tegenover hun opponent: Jakobus en Johannes 

tegenover Jezus, Simon tegenover Petrus.  

 Dat zijn op verhaalniveau parallellen tussen Lc 9 en Hnd 8, maar er zijn er 

in Samkutty’s visie ook ‘omgekeerde’ overeenkomsten, zoals de transformatie 

van de onsuccesvolle leerlingen in Lc 9 naar de succesvolle Petrus en 

Johannes in Hnd 8, terwijl de gevierde Simon uit Hnd 8,9-11 juist de verslagen 

schurk wordt in Hnd 8,18-24. Een omkering is ook te zien in de wijze waarop 

de apostelen de Samaritanen behandelen: eerst vijandig, later met gebed. 

Samkutty noemt dit een door Lucas gehanteerde ‘methode van omkering’
207

. 

Simons vraag om gebed herinnert de apostelen aan hun eerdere gedrag en 

Simon laat dus de apostelen inzien dat de redding door Jezus ook voor de 

Samaritanen bedoeld is. Waar het om gaat, zegt Samkutty, is dat de 

Samaritanen zelf dat eerder hebben gezien dan Jakobus en Johannes in Lc 9. 

Deze laatste twee zien niet wat de Samaritanen wel begrijpen: dat niet je 

culturele achtergrond of sociale positie, maar je gedrag je tot buitenstaander 

van het Koninkrijk maakt
208

. Duidelijk wordt ook dat als je eenmaal het 

Koninkrijk hebt aanvaard, zoals Simon, dat nog geen garantie is om erin te 

blijven: ook dan hangt het ervan af of je gedrag ermee in overeenstemming is. 

 Zoals in Hnd 8 alle eerdere thema’s en verhalen, rollen en houdingen 

worden omgedraaid, waarmee de socio-religieuze grenzen worden doorbro-

ken, zo maakt ook Simon zelf zo’n omkering mee. Zijn daden passen niet bij 

het Koninkrijk. Anders dan de Samaritanen blijkt hij zelfzuchtig en heeft de 

verkeerde motieven. Dat hij geld aanbiedt, is bedoeld om zelf aan zijn nieuwe 

status te gaan verdienen. Volgens Samkutty heeft Lucas zo twee portretten van 

Simon geschilderd
209

. Het eerste is dat van een succesvolle beoefenaar van 

magie in Samaria, die onder de indruk is van de prediking van Filippus en 

gedoopt wordt. Zo wordt hij een insider. Maar in de confrontatie met Petrus 

verandert hij weer in een outsider. Met Simons eerste verschijning op het 
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toneel ontstaat een positief beeld van de Samaritanen, met een oprecht geloof, 

anders dan het traditionele beeld. Daartegenover staat Simon met zijn tweede 

optreden, waarin Petrus de outsiderspositie van Simon onderstreept. Hij noemt 

hem ‘gebonden in ongerechtigheid’ (, Hnd 8,23, wat 

tegengesteld is aan de vrijheid van de Samaritanen
210

. Ten slotte wordt met 

Simon ook afgerekend met de door de Joden vermeende afgoderij van de 

Samaritanen. Want deze wordt alleen aan de outsider Simon toegeschreven, 

die zichzelf manifesteerde als een idool, een afgod, ‘iets groots’, niet aan alle 

Samaritanen. Zo wordt door Lucas de zuiverheid, zonder afgoderij, van de 

christelijke gemeenschap in Samaria gelegitimeerd
211

.  

 In de visie van Samkutty heeft Simon dus meerdere gezichten. Hij is welis-

waar een magiër, maar hij is bekeerd. Daardoor is het negatieve imago van 

magie opgeheven. Maar Simon heeft het nieuwe geloof niet goed begrepen, 

zoals blijkt uit zijn ontmoeting met Petrus. Zo wordt Simon van een insider 

van het Koninkrijk een outsider. Juist met hem vergeleken springt de legiti-

miteit en zuiverheid van de christelijke gemeenschap van Samaria in het oog. 

 

l) Simon, de antiheld (Patrick Fabien)  

 Fabien beschrijft Filippus in een monografie als een van de initiatiefnemers 

voor de missie van de apostelen in Handelingen: Philippe ‘l’évangéliste’ au 

tournant de la mission dans les Acts des Apôtres
212

. Net als Spencer en Von 

Dobbeler beschouwt Fabien Filippus als een verkondiger, een evangelist
213

. 

Zijn visie op Simon in het verhaal van Filippus komt nog sterker naar voren in 

gedeelten uit het boek die als apart artikel verschenen zijn: La conversion de 

Simon le Magicien (Ac 8,4-25)
214

. Hij stelt dat Lucas met de figuur Simon laat 

zien wat een magische visie in het hart van het geloof betekent. De vraag is of 

Simon werkelijk bekeerd is
215

. Magie en geloof liggen dicht bij elkaar, aldus 

Fabien, met verwijzing naar Reimer en Heintz (zie boven)
216

. Hij ziet dat 

Lucas de volgende drie sleutels gebruikt om zijn visie op de ambiguïteit van 

Simon, magie én geloof, duidelijk te maken
217

. 
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 a) De grote gelijkenis tussen Simon en Filippus vormt een eerste sleutel. 

Omdat aan het eind van hun presentaties Simon gedoopt is door Filippus, is de 

overwinning van geloof (Filippus) over magie (Simon) zichtbaar gemaakt. De 

lezer is er tegelijkertijd op attent gemaakt dat er grote overeenkomsten tussen 

magie en geloof bestaan
218

. 

 b) De tweede sleutel is de vraag die Simon aan Petrus stelt
219

. Ook deze 

vraag maakt zichtbaar hoe dicht geloof en magie bij elkaar liggen en vooral 

hoe Simon in magie verwikkeld is. Zijn verzoek om de macht om heilige 

Geest te laten aannemen, toont dat hij nog steeds een magische kijk op de 

zaken heeft. Uit zijn vraag blijkt dat hij Petrus en Johannes hoger in de 

hiërarchie beschouwt dan Filippus en vooral dat hij denkt dat de heilige Geest 

voor geld verhandelbaar is. Zo blijkt hij een man te zijn die, volkomen 

geïntegreerd in het religieuze systeem van Samaria, de kenmerken van het 

christendom ten eigen bate wil gebruiken
220

. 

 c) Een laatste sleutel is gegeven met de literaire compositie van de tekst. 

Simon komt naar voren als een personage in een tragikomedie en is degene die 

zich groot voordoet maar, zoals het publiek weet, steeds verder in de 

problemen komt. De grote magiër, die zichzelf presenteert als de redder van de 

Samaritanen, is volkomen belachelijk als hij aan het einde van het verhaal om 

redding voor zichzelf moet vragen
221

. 

 Filippus en Simon zijn min of meer dezelfde personages. Maar terwijl het 

verhaal zich ontwikkelt lijkt Simon zich als een christus voor te stellen, terwijl 

Filippus een dienaar is, degene die een ‘instrument van het woord’ is (Fabien 

vergelijkt met Lc 17,7-10). In tegenstelling tot hem is Simon de antiheld
222

. 

 Voor Fabien blijft de vraag open of Simon bij zijn doop werkelijk bekeerd 

was. Ook de lezer blijft in onzekerheid, gezien het open einde van het verhaal. 

Zou Simon nog op zijn magische visie terugkomen? Simon zelf is de enige die 

dat weet, concludeert Fabien. Hij labelt dit verhaal als het eerste in een reeks 

van bekeringsverhalen in Hnd 8-11, die de juiste instelling van het hart vragen 

(zie Hnd 15,8)
223

. De lezer en de nieuw-gelovige zijn gewaarschuwd: magie 

kan gemakkelijk voor geloof worden aangezien
224

. 
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 De grote gelijkenis tussen Filippus en Simon met de subtiele verschillen 

tussen beiden schilderen, volgens Fabien, Simon als een antiheld. Hij is een 

magiër die net niet helemaal bekeerd lijkt. Of is hij dat toch, maar laat het 

verhaal het open om een waarschuwing te zijn voor de lezer? Aan Simon 

merkt deze lezer dat magie veel op geloof lijkt en dat het dus waakzaamheid 

vereist om de verschillen te blijven zien.   

  

6. Gezocht: Simon 

 De inventarisatie van recente visies op Simon in de bovenstaande literatuur 

levert een divers beeld van Simon op, met ook de nodige overeenkomsten. 

Van de bestudeerde auteurs legt alleen Haar een verbinding tussen Simon en 

gnosticisme, maar slechts in het geval van een ‘anachronistische definitie’ 

daarvan. De discussie daarover lijkt beëindigd: de tekst van Handelingen geeft 

geen aanleiding om Simon te zien als stichter van het gnosticisme
225

.  

 Simon wordt door verschillende auteurs wel gezien als een personage dat 

door zijn onjuiste optreden een waarschuwing is voor anderen, voor de lezer 

en/of de eerste christenen. De fout van Simon ligt in zijn opvatting over de 

heilige Geest of over ambten of in zijn vasthouden aan oude gewoonten en 

afgoden. Dat het verkeerd is wat Simon doet, kan worden afgeleid uit de 

strenge woorden die Petrus over Simon uitspreekt. Geen van de auteurs ziet 

een historisch gespannen verhouding tussen Jeruzalem en Samaria als oorzaak 

van Simons afwijkend gedrag. Samaria is wel vreemd, onbekend en anders.  

 De karakterisering van Simon met ‘magie’ wordt meestal in negatieve zin 

opgevat. ‘Magie’ is de oorzaak van de verkeerde inzichten van Simon. Magie 

wordt dan niet verstaan als ‘goed’, zoals bij de magiërs uit Mt 2, maar als 

tovenarij, bedriegerij of als manifestatie van satan. Dat Simon niet tot de 

‘goede’ wonderdoeners of magiërs moet worden gerekend, blijkt uit de 

subtiele verschillen die er zijn tussen hem en Filippus. Beiden vertonen grote 

gelijkenis met elkaar maar zijn tegelijk van elkaar onderscheiden. Tegenover 

deze negatieve kwalificatie van Simon, de magiër, staat de betrouwbaarheid 

van de apostelen, Filippus en het ‘christendom’. Voor Spencer en Heintz heeft 

Simon vooral de rol van contrastfiguur. 

 Anderen zien Simon en magie als beeld van de vreemde culturen en religies 

waarmee de ‘vroege kerk’ te maken heeft en waar de ‘kerk’ van gezuiverd 

moet worden. Voor Von Dobbeler staat Simon voor een stroming in het 

‘christendom’ die ingeordend moet worden in de leer waar Petrus voor staat en 

Haar ziet in Simon een figuur die afwijkt van de hoofdstroom van religie. 
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Simon is een onstandvastige ‘bekeerling’ of ‘nieuwe gelovige’ en dat wordt 

veroorzaakt door zijn hang naar magie. Magie en ‘christendom’ lijken 

bovendien zoveel op elkaar, dat een waarschuwing tegen magie op zijn plaats 

is, aldus vooral Reimer en Fabien.  

 Het oordeel over het personage Simon valt niet bij alle auteurs in dezelfde 

mate negatief uit. Het meest extreme standpunt neemt Garrett in, die hem als 

regelrechte manifestatie van satan ziet. De vervloeking van Simon betekent 

voor haar ook het verslaan van de duivel. Maar Barrett, Derrett, Brodie, 

Klauck en Haar zien in het gedrag en de vervloeking van Simon eerder een 

waarschuwing, vooral voor de gelovigen die net als Simon het gevaar lopen 

terug te vallen in hun oude gewoonten, mede door de drukte van het leven. De 

mogelijkheid tot omkeer die Simon geboden wordt, geldt ook voor hen. 

Samkutty kan Simon zelfs bijna positief waarderen. Met zijn bekering is de 

magie onschadelijk gemaakt, maar helaas ziet Simon geen kans zijn gedrag in 

overeenstemming te laten zijn met zijn ‘geloof’. Hij is daarin het tegen-

overgestelde van het ‘bekeerde’ Samaria.  

 

a) Visies op Simon 

 De bovenstaande visies op Simon maken duidelijk dat er een aantal aspecten 

aan Simon is dat nadere aandacht en bestudering verdient: 

 

a.1 Simon is een magiër of iemand die zeer vertrouwd is met magie. 

 Door de meeste auteurs wordt Simon gezien als magiër. Dat hijzelf niet als 

 (magos) wordt aangeduid maar dat in relatie tot hem het werkwoord 

 (mageuoo, doen als de magiërs, Hnd 8,9) en het zelfstandig 

naamwoord  (mageia, magische dingen, Hnd 8,11) worden gebruikt, 

krijgt weinig aandacht. Alleen Haar interpreteert dit ten gunste van Simon en 

ziet hem als iemand die doet wat Perzische magiërs doen.  

 

a.2 Magie staat voor een vreemde culturele of religieuze achtergrond die 

uiterlijke gelijkenis met het christendom vertoont. 

 Simons verhaal staat aan het begin van de verspreiding van de boodschap 

naar de rest van de wereld, te beginnen in Samaria. Omdat Samaria als een 

voor Joden vreemde omgeving wordt gezien en Simon als magiër juist in deze 

regio actief is, vindt een identificatie plaats tussen ‘afwijkende cultuur’ en 

‘magie’. Dat draagt bij aan de negatieve invulling van magie en van Simon. 

 

a.3 De gelijkenis tussen magie en christendom wordt uitgewerkt in Simon die 

in zijn daden maar weinig verschilt van Filippus, die tekenen doet en de 

Christus en het koninkrijk verkondigt. 
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 Meermalen is gesignaleerd dat Filippus en Simon in grote parallellie met 

elkaar gekarakteriseerd worden. Ze zijn in dezelfde stad, ze doen tekenen of 

magische dingen, ze brengen een en ander teweeg in Samaria en krijgen bijval. 

Dat ‘christendom’ gelijkenis heeft met magie wordt niet in het voordeel van 

magie uitgelegd; het contrast wordt juist benadrukt. 

 

a.4 Filippus met zijn verkondiging is superieur aan Simon. 

 Omdat magiërs een functie vervullen in het ‘geestelijk’ spectrum, staat 

Filippus met zijn verkondiging van de Christus tegenover een andere ‘religie’ 

(magie) en is er tussen Filippus en Simon een soort religieuze competitie 

gaande. ‘Christendom ‘en ‘magie’ hebben veel gemeen. De kleine verschillen 

tussen Filippus en Simon zijn de signalen die duidelijk maken dat Simon en 

magie de mindere zijn. Simon wordt door Filippus gedoopt, wat een ander 

signaal is voor de voorkeurspositie van Filippus. Dat Simon zich vervolgens 

trouw aansluit bij Filippus wordt nauwelijks opgemerkt (Hnd 8,13).  

 

a.5 Juist door de grote overeenkomst tussen ‘de ware leer’ en ‘magie’ vormt 

magie een bedreiging. Dat wordt duidelijk gemaakt via de figuur van Simon. 

 Als ‘christendom’ en magie veel met elkaar gemeen hebben, is het moeilijk 

om onderscheid te maken. In de ogen van de bovengenoemde auteurs is dit 

echter wel van belang, omdat ‘magie’ staat voor een valse leer, of zelfs voor 

satan zelf. Daarom menen sommigen dat Simon met opzet met venijnige 

vermeende trekjes van magie wordt beschreven. Onder andere dat hij zichzelf 

‘groot’ vindt en op geld belust is, zou typisch bij zijn foute aanspraken op 

religieuze waarheid wijzen. 

 

a.6 Simon demonstreert de gevaren van magie door zijn optreden: hij is op 

geld uit, manipulatief en heeft een verkeerde kijk op de zaken die de kern van 

het goede nieuws uitmaken. 

 Simon wordt gezien met de trekken van magie die bij een ongunstige 

duiding van ‘magie’ horen. Positieve kenmerken blijven buiten beschouwing. 

In hoofdstuk III zal onder andere ingegaan worden op de betekenis van het 

begrip ‘magie’ in de context van Lucas-Handelingen.  

 

a.7 Uit de veroordeling door Petrus blijkt dat het optreden van Simon en 

magie afgewezen moeten worden. Petrus spreekt als een autoriteit. 

 Een zwaar accent ligt op de wijze waarop Petrus Simon terecht wijst. Zijn 

woorden maken duidelijk dat Simon een fout maakt. Is Simons optreden door 

magie ingegeven? De auteurs gaan ervan uit, want ze verstaan de woorden van 

Petrus zo, dat er een negatieve interpretatie aan magie en aan Simons intenties, 
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die om bij Filippus te horen, wordt gegeven. Bij de autoriteit van Petrus in dit 

gedeelte van het verhaal worden weinig vragen gesteld; eerder wordt ge-

twijfeld aan de positie van Filippus die door Petrus gecorrigeerd of bevestigd 

moet worden. 

 

a.8 Het verhaal van Simon eindigt met een vraag. De tekst laat open wat er 

daarna gebeurt.  

 Dit einde wordt meestal gezien als een ‘open einde’ dat een beroep doet op 

de lezer. De meningen verschillen over wat de lezer uit het verhaal van Simon 

kan afleiden: is de slotvraag van Simon tevergeefs, is zijn verhaal een oproep 

tot bekering, een bemoediging of een waarschuwing, en zo ja, waartegen?  

 

b) Waarschuwing, contrast, of verhaalfiguur?  

 De auteur Lucas lijkt in het verhaal een waarschuwing te verpakken tegen 

magie, tegen fouten zoals Simon ze maakt, en/of lezers, indien nodig, op te 

roepen tot bekering. De tekst richt zich op een publiek buiten het verhaal en 

Simon heeft dan vooral betekenis voor de lezers. De waarschuwing wordt niet 

expliciet gegeven, bijvoorbeeld door Petrus aan de Samaritanen en daarmee 

indirect aan de lezer te laten zeggen: ‘Hoedt u voor magie, afgoderij et cetera’. 

Het ‘probleem Simon’ (afvallige, niet echt bekeerd, beoefenaar van magie) 

wordt niet in het verhaal zelf gethematiseerd, zoals dat onder andere wel zo is 

met Ananias en Saffira, van wie benoemd wordt wat zij misdoen en hoe dat 

bestraft wordt (Hnd 5,1-11). Tot tweemaal toe wordt in dat verhaal gemeld dat 

vrees allen bevangt die het horen (     , 

Hnd 5,5.11), waarbij de toevoeging ‘over heel de gemeente’ () in 

Hnd 5,11 de mogelijkheid opent dat niet alleen de aanwezigen ín het verhaal, 

maar ook de lezers daarbuiten aangesproken worden, temeer daar dit de eerste 

keer is dat het woord  voorkomt in Lucas-Handelingen. In Hnd 8,20-

24 wordt de fout van Simon niet nadrukkelijk aangeduid, noch naar de 

aanwezigen in het verhaal, noch naar lezers/hoorders buiten de verhaalwereld. 

 Een andere mogelijkheid kan zijn dat Simon wordt gebruikt als contrast 

tegenover de betrouwbare apostelen. Nadruk op betrouwbaarheid sluit aan bij 

de intentie die Lucas zelf verwoordt in zijn proloog op het evangelie: dat hij 

alles van voren af aan nauwkeurig nagaat en ordelijk op schrift stelt, zodat 

Teofilus zeker kan zijn van wat hem verteld is (Lc 1,1-4). De leerlingen zijn 

de opvolgers van Jezus en volgens sommigen zelfs opvolgers in de strijd 

tussen God en de duivel als zij satan in de figuur van Simon verslaan. De 

gebeurtenissen in Samaria en de triomf van de apostelen over Simon zijn de 
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basis voor de zekerheid van hun woorden
226

. Dit goed-fout schema komt ook 

naar voren als Simon onterecht gezien wordt als de grote man in Samaria en 

vervolgens door de mand valt. Dat benadrukt de superioriteit van de 

leerlingen. De vooronderstelling is dan wel dat Simon verslagen moet worden, 

maar dat zou al duidelijk moeten zijn omdat hij magie doet en met geld zwaait.  

 Allereerst is Simon echter een verhaalfiguur. Voordat van een duiding als 

‘waarschuwing’ of ‘contrast’ sprake is, zal daarom duidelijk moeten zijn of 

Simon inderdaad negatief gekarakteriseerd wordt. In de narratieve analyse van 

de tekst zal onderzocht worden hoe hij hier gepresenteerd wordt en of een 

eventuele negatieve karakterisering en rol veroorzaakt worden door zijn relatie 

tot magie. De betekenis van de voor Simon gebruikte ‘magos-terminologie’ 

wordt onderzocht in het volgende hoofdstuk III ‘Magie en Simon’.  

 

7. Vragen bij het portret van Simon 

 Aan het einde van hoofdstuk I is een aantal aandachtspunten voor de 

bestudering van de tekst van Simon geformuleerd. Deze aandachtspunten zijn 

in bovenstaande portretten van Simon deels aan de orde gekomen, deels 

vragen zij nog verder onderzoek. 

 

 a) Simon als protagonist 

 Simon is een zelfstandig personage met een eigen rol, maar wordt zo 

meestal niet geduid. Zijn ‘misstap’ wordt hoofdzakelijk alleen als contrast met 

de apostelen en/of Samaria gezien. Petrus is zijn ‘tegenspeler’. Simon als 

opponent van Petrus, met personagetekst, verdient nadere aandacht, net als de 

betekenis van deze opponent voor de personageontwikkeling van Petrus. 

 

 b) Simon en magie 

 Dat Simon een relatie heeft met magie wordt bij alle auteurs onderkend. 

Bijna steeds leidt dat tot een (zeer) negatieve invulling van het personage 

Simon. Er is geen waardering voor de ‘magie’, die wel grote gelijkenis heeft 

met ‘christendom’. Hooguit wordt Simon gezien als een soort minderwaardige 

collega van Filippus. De veronderstelde negatieve kwalificaties die aan 

‘magie’ zijn verbonden worden onderzocht in hoofdstuk III.  

 

 c) Simon bij Filippus 

 De relatie tussen Filippus en Simon wordt gebruikt om de verschillen tussen 

beiden te vinden en daarmee de superieure positie van Filippus te beschrijven. 

                                                 

 
226

 Zie ook: TANNEHILL, Unity I, pp. 9-12. 
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Dat de verhouding tussen hen uitgedrukt wordt met (trouw 

aanhangen, Hnd 8,13) levert bij de bestudeerde auteurs geen positiever beeld 

op van Simon en zijn intenties. Deze relatie Simon-Filippus, met elkaar 

verbonden maar mogelijk ongelijkwaardig, en ook hun relatie met Petrus, kan 

verder verhelderd worden. 

 

 d) Simon gedoopt 

 De doop van Simon wordt, als hij gethematiseerd wordt, geïnterpreteerd als 

een bekering, die onoprecht en/of weinig standvastig is. Er is blijkens de 

reactie van Petrus geen ruimte voor Simon. De relatie die Simon heeft met 

Filippus, en daarmee ook met de anderen van de zeven, en zijn confrontatie 

met Petrus, een van de twaalf, zouden aanwijzingen kunnen zijn voor de wijze 

waarop de onderlinge relatie tussen de zeven en de twaalf wordt vormgegeven. 

 

 e) Simons woorden 

 Simon en Petrus raken met elkaar in gesprek. Hoewel Petrus het 

hoofdaandeel daarin heeft, krijgt Simon wel de mogelijkheid iets terug te 

zeggen. Deze woorden worden gezien als een vraag om vergeving, een 

uitdrukking van bekering. Het verhaal laat open hoe het afloopt met Simon. 

Zijn weerwoord kan van betekenis zijn voor de manier waarop Petrus 

getypeerd wordt.  

 

 De vraag naar Simon als verhaalfiguur levert met de bestudering van deze 

auteurs een kleurrijk geheel op aan opvattingen en meningen. In het vervolg 

van dit onderzoek wordt vooral de narratieve rol van Simon bestudeerd met 

oog voor de in deze paragraaf genoemde, nog niet uitputtend bestudeerde 

kwesties. Daarbij past vanzelfsprekend ook aandacht voor de plaats van zijn 

verhaal en de betekenis daarvan binnen het werk van Lucas, speciaal voor het 

personage Filippus, in wiens verhaal hij een rol heeft, en voor Petrus die 

tegenover hem komt te staan. 

 Omdat ‘magie’ voor de typering van Simon een belangrijke rol speelt, wordt 

in het volgende hoofdstuk een verkenning gepresenteerd van de achtergrond 

en afkomst van de woorden ‘magie’ en ‘magiër’ en de ontwikkeling van hun 

betekenis, in het bijzonder in de eerste eeuw. Daarmee ontstaat een 

genuanceerd beeld van de beoogde karakterisering van Simon door Lucas en 

de latere interpretatie. 

 



 

 

 

III. MAGIE EN SIMON 
 

 

1. Inleiding 

 Simon wordt in Hnd 8 voorgesteld als iemand die magie doet en magische 

dingen bewerkstelligt. In de traditie heeft hij de naam ‘Simon Magus’ 

meegekregen. Uit deze naam blijkt dat hij als magiër gezien wordt.  

 Simon heeft een negatief imago en dat heeft een lange historie. Hij is vanaf 

de tweede eeuw onder andere beschouwd als de grondlegger van het 

gnosticisme, een stroming die het christendom heeft afgewezen
227

. Omdat 

gnosticisme in het personage Simon met magie samenkomt, wordt hij ook in 

zijn hoedanigheid van magiër negatief beoordeeld. 

 Maar zoals in het vorige hoofdstuk geconstateerd is, wordt de gedachte dat 

Simon een ketter is die aan de wieg van het gnosticisme staat niet meer 

onderschreven
228

. Ook baseren niet alle studies een eventueel negatief beeld 

van Simon alleen op het feit dat hij een magiër zou zijn. Hij wordt ook gezien 

als waarschuwing voor de gelovigen: als een nieuwe gelovige die weer in zijn 

oude gewoonten terugvalt of als vertegenwoordiger van vreemde of andere 

culturen en tradities waarmee het ‘christendom’ geconfronteerd wordt
229

. 

 De tekst van Hnd 8,5-24 noemt Simon zelf geen ‘magiër’ (), maar 

iemand die ‘magie doet’ (). Dat Simon ‘magie doet’ is echter geen 

normaal, neutraal beroep en hij is niet zomaar een gewone nieuwe gelovige: 

hij is de eerste gedoopte in Handelingen die een naam heeft. De ‘magie’ zou 

hem kunnen maken tot een waarschuwing, of voorbeeld van hoe het niet moet. 

Dat kan alleen als ‘magie’ in verband wordt gebracht met bijvoorbeeld 

ongeoorloofde religieuze praktijken, geldklopperij of satan, een negatief beeld 

oproept en dientengevolge tot een sterk negatieve karakterisering van Simon 

leidt (zie de studies in hoofdstuk II)
230

. 
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 JUSTINUS, Apologia 1.26,1-6; Trypho 120,6; IRENEÜS, Adversus Haereses 1,23.  
228

 Zie §II,6. HAAR, Gnostic, pp. 306-307 maakt duidelijk dat er zowel in Hnd 8 als in de 

bronnen die dateren uit de vroege christentijd te weinig bewijs is om Simon ofwel als magiër 

in de zin van tovenaar ofwel als gnosticus, of als beiden te zien. 
229

 Zie §II,6. 
230 

Met het gebruik van een bepaald begrip, zoals in Hnd 8 ‘magie’, wordt een verstaansgebied 

voor de hele scène geopend. Dat kan een ‘frame’ worden genoemd: niet alle details hoeven 

uitvoerig benoemd te worden, omdat de lezers weten wat ze in het ‘frame magie’ kunnen 

verwachten (vgl. §IV,3.b.5; §V,2.a.3); zie Y.-M. PARK, Mark’s Memory Resources and the 



78              ZICHT OP DE VOLKEREN      

 

      

         

 

  Dit hoofdstuk wil onderzoeken wat magie in de context van dit verhaal 

betekent als karakterisering van Simon. Er wordt getracht duidelijkheid te 

krijgen over het ‘concept magie’ en over activiteiten die aan magie verbonden 

zijn. Het onderzoek is gericht op het woord  magos) of afgeleide 

woorden met de stam -, het gebruik ervan en de betekenisontwikkeling 

(paragrafen 2 en 3). Vervolgens gaat in de vierde paragraaf de aandacht uit 

naar de praktijken die kunnen worden bedoeld met ‘magie’. Daarna wordt in 

paragraaf 5 gefocust op ‘magie’ in Bijbelse context en ‘magie’ in Handelingen 

en uiteindelijk op magie en Simon in de laatste paragraaf 6.
 

2. Magie, een begrip met twee kanten  

 ‘Magie’ zoals dat vanaf de vijfde eeuw voor Christus voorkomt in oude 

culturen in het Midden-Oosten en rond de Middellandse Zee is in de afgelopen 

decennia onder verschillende invalshoeken onderzocht
231

. In de eerste eeuwen 

van de christelijke jaartelling blijkt ‘magie’ zowel in goede als in minder 

gunstige zin verstaan te worden
232

. Dat is ook zichtbaar in de nieuw-

testamentische geschriften, want de magiërs () die de pasgeboren koning 

van de Joden zoeken, worden positief opgevat (Mt 2,1), als wijzen of 

astrologen, anders dan Barjezus (of Elymas), een magiër en pseudoprofeet in 

Hnd 13,6-12, die juist negatief wordt gezien
233

. Simon uit Hnd 8 wordt over 

het algemeen geplaatst in de categorie waartoe deze Barjezus behoort, de 

‘tovenaars en charlatans’, en niet onder de magiërs of wijzen, astrologen. 

 Deze tegengestelde opvatting van ‘magiërs’ blijkt te maken te hebben met 

een betekenisverschuiving van het begrip ‘magie’: van een gewoon en 

alledaags verschijnsel
234

 naar ‘verdacht en verboden’ in juridische zin
235

.

                                                                                                                                

 
Controversy Stories (Mark 2:1-3:6). An Application of the Frame Theory of Cognitive Science 

to the Markan Oral-Aural Narrative (LBS, 2), Leiden – Boston MA, Brill, 2010.  
231

 Voor een overzicht van de schriftelijke bronnen van in de Grieks-Romeinse 

oudheid: HAAR, Gnostic, pp. 33-70. Voor een overzicht van recente studies over ‘magie’ zie 

M. BECKER,  – Astrologers, Ecstatics, Deceitful Prophets: New Testament 

Understanding in Jewish and Pagan Context in M. LABAHN – B.J. LIETAERT PEERBOLTE 

(eds.), A Kind of Magic: Understanding Magic in the New Testament and its Religious 

Environment (LNTS, 306), New York NY, T & T Clark, 2007, 87-106, p. 87, n. 1. Vgl. M. 

BECKER, Wunder und Wundertäter im frührabbinischen Judentum (WUNT 2, 144), Tübingen, 

Mohr Siebeck, 2002.  
232

 Vgl. NOCK, Paul and the Magus, pp. 324-325. 
233

 LVert bv. vertaalt (Mt 2,1) met ‘sterrenwichelaars’; SV, PC, NBG51, WV78 met 

‘wijzen’. 
234

 M.J. RAVEN, Egyptische magie. Op zoek naar het toverboek van Thot, Zutphen, Walburg 

Pers, 2010, p. 12. 
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 Tegelijk met deze wijziging in opvatting wordt een steeds breder scala aan 

gebeurtenissen en activiteiten als ‘magie’ gezien, veel meer dan dat wat 

daadwerkelijk ook ‘magie’ genoemd wordt
236

. Wat tegenwoordig ‘magie’ heet 

te zijn, werd op grote schaal gepraktiseerd in veel landen en culturen en 

gedurende vele eeuwen
237

. ‘Magie’ heeft te maken met rituelen, met de 

onzichtbare wereld, met religie
238

. Een hedendaags onderzoeker zou ‘magie’ 

een vorm van religie kunnen noemen, maar voor zover ‘magie’ gethematiseerd 

werd in de eerste eeuwen van de gewone jaarteling was het vooral de ‘religie’ 

van degenen die niet tot de eigen ‘godsdienst’ behoorden
239

. ‘Magie’ is iets 

van ‘de vreemdeling’, ‘de ander’. De Bijbel creëert eenzelfde soort beeld door 

‘magie’ te beschouwen als ‘van de volkeren’ (zie Dt 18,9-14; 1 S 28,3.9; Js 

47,1-15; Da 1,3-6). De Bijbel gebruikt daarvoor niet het woord ‘magie’. 

 (magos) of een woord daarvan afgeleid wordt weinig gebruikt in de 

Bijbelse literatuur maar het verschijnsel ‘magie’ is zeker aanwezig in de 

wereld van het vroege christendom en het jodendom
240

.  

 In het kader van deze studie is vooral van belang wat woorden als ‘magie 

doen’ (, Hnd 8,9) en ‘magische zaken’ (, Hnd 8,11) in het 

verhaal van Simon oproepen en betekenen voor diens karakterisering. Het 
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BECKER, , p. 90. 
236

 NOCK, Paul and the Magus, p. 313. Vgl. J.N. BREMMER, Persian Magoi and the Birth of 

the Term ’Magic’, in ID., Greek Religion and Cultur. The Bible and the Ancient Near East 

(JSRC, 8), Leiden – Boston MA, Brill, 2008, pp. 235-247. AUNE, Magic Survey, p. 294 noemt 

‘magie’, vanuit hedendaags perspectief gezien, een breedband-categorie. 
237

 REIMER, Miracle. LABAHN, Magic. Vgl. C.H. RATSCHOW in G. MÜLLER – H. BALZ – G. 

KRAUSE (Hrsg.), Theologische Realenzyklopädie,  Berlijn – New York NY, De Gruyter, 1976-

2004, Bd 21 (1991), pp. 687-690.  
238

 NOCK, Paul and the Magus, pp. 315-316; J.N. BREMMER, Magic and Religion, in ID., 

Greek Religion, 347-352, p. 347 wijst erop dat een tegenstelling religie-magie van recente 

datum is (begin 20
e
 eeuw). 

239
 Vgl. REIMER, Miracle, pp. 8-10; CÔTÉ, Pseudo-Clémentines, p. 100: de Pseudo-

Clementinen stellen de en  van een magiër zoals Simon tegenover de tekenen 

en wonderen van een vroom man als Petrus. Zie voor een beknopt overzicht van de visie op 

‘magie’ in relatie tot religie: A. JEFFERS, Magic from before the Dawn of Time. Understanding 

Magic in the Old Testament. A Shift in Paradigm (Deuteronomy 18,9-14 and Beyond), in 

LABAHN, Magic, 123-132, pp. 123-129. Voor een situering van recent onderzoek naar 

‘waarzeggerij’ in de context van religie en magie: S.I. JOHNSTON, Introduction: Divining 

Divination, in S.I. JOHNSTON – P.T. STRUCK (eds.), Mantikê, Studies in Ancient Divination 

(RGRW, 155), Leiden, Brill, 2005, 1-28, mn. pp. 1-9; V. ROSENBERGER (ed.), Divination in 

the Ancient World: Religious Options and the Individual (PAB, 46), Stuttgart, Franz Steiner 

Verlag, 2013.  
240

 G. BOHAK, Ancient Jewish Magic. A History, New York NY, Cambridge University Press, 

2011 (
1
2008); NOCK, Paul and the Magus, p. 325.  
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onderzoek daarnaar beperkt zich tot de betekenis van ‘magie’ in de Bijbelse 

context en de contemporaine wereld van Lucas en zijn publiek en richt zich op 

het woordgebruik en de activiteiten die met ‘magie’ werden bedoeld
241

. 

 

3. Over magie: herkomst van het woord 

 Het Griekse woord  (magos) is een leenwoord en heeft zijn wortels in 

het Perzische woord maguš; in het hedendaags Farsi geschreven als:     , 

moq
242

. Oorspronkelijk is een magus een Perzische ‘wijze’. De aanduiding is 

afgeleid van de naam voor ‘iemand van de stam van de Meden’, meer 

specifiek: ‘een van de priesters of wijze mannen in Perzië, die dromen inter-

preteren’. Arthur Nock typeert hen in Paul and the Magus als vooral vuur-

priesters die met hun activiteiten de gang van de zon bewaakten
243

. Balz ziet 

hen als astronomen en astrologen
244

. Deze Perzische wijze mannen, hof-

beambten, kunnen aangeduid worden als ‘magi, magiërs’. Zoals in deze 

paragraaf zal blijken wordt ‘magiër’ (, magus) vervolgens meer 

algemeen gebruikt voor ‘wijze’, niet alleen voor de ‘magi’ uit Perzië. Ten 

slotte ontwikkelt de betekenis zich vooral in negatieve zin tot ‘tovenaar’
245

. 

Vanuit het woord zijn verschillende nieuwe woorden ontstaan, die 

allemaal de stam (mag-) bevatten.  
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AUNE, Magic Survey. BECKER, , pp. 87-88, nn. 1-3 geeft een overzicht van literatuur 

betreffende magie in relatie tot Bijbel vanaf 1990. D.E. AUNE, Magic in Early Christianity, in 

W. HAASSE (ed.), Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt II,23/2, Berlijn – New York 

NY, Walter de Gruyter, 1980, 1507-1557. B.J. LIETAERT PEERBOLTE (red.), De magische 

wereld van de Bijbel, Zoetermeer, Meinema, 2007. 
242 

Zo LIDDELL, Lexicon, p. 1071; Zie ook F.W. DANKER, A Greek-English Lexicon of the New 

Testament and Other Christian Literature, based on Walter Bauers Griechisch-deutsches 

Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur. Sixth 

Edition, Chicago IL – Londen, The University of Chicago Press, 
3
2000, p. 608:  1) a 

Magus, persian and babylonian wise; 2) magician: a false prophet; BAUER, Wörterbuch, p. 

984: ) der persische (… und dann auch babylonische) Weise und Priester, der sich auf 

Stern- und Traumdeutung sowie andere geheime Künste verstand; 2) Zauberer, Gaukler. 

N.E.M. BOYCE, A History of Zoroastrianism, The Early Period (HdO 1, VIII, 18), Leiden – 

Keulen, E.J. Brill, 1975, pp. 10-11: magu (Meden) en moghu (Avesta) hebben dezelfde 

oorsprong en betekenen ‘lid van de stam’, met een specifieke ontwikkeling binnen de stam 

van de Meden tot ‘lid van dé (priester)stam en dus: ‘priester’; FITZMYER, Acts, p. 403: ‘Magos 

is related to the Persian magha …’.  
243

 NOCK, Paul and the Magus, p. 308. Zie ook FITZMYER, Acts, p. 403. 
244

 EWNT, p. 914. 
245 

LIDDELL, Lexicon, p. 1071, DANKER, Lexicon, p. 608. Het Grieks kent voor ‘tovenaar’ ook 

het woord   
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a) Drie ontwikkelingsstadia in de betekenis van ‘magie’ 

 De ontwikkeling van de betekenis van ‘magie-woorden’ kent volgens 

Becker, in het artikel  – Astrologers, Ecstatics, Deceitful Prophets, drie 

stadia
246

. Met elk nieuw stadium in betekenisontwikkeling neemt ook de 

frequentie van ‘-’stam-woorden in zowel ‘heidense’ als joodse/christelijke 

literatuur toe
247

. De bovengenoemde betekenisvelden van ‘magie’: Perzische 

‘magi’, magiërs en tovenaars, ontstaan parallel aan de historische ontwikke-

lingen in de Perzische en hellenistische wereld. 

 De drie stadia die Becker onderscheidt kunnen als volgt worden 

samengevat:  

 1) tot in de
 
vijfde eeuw vóór Christus hoort ‘magie’ bij de ‘magi’ (magoi) in 

Perzië, leden van de stam van de Meden. Deze specialisten op het gebied van 

religie, die dromen en ‘tekenen’ interpreteren, een rol hebben in (begrafenis) 

rituelen en bij offers, of spreuken spreken en zingen, worden als magoi 

beschreven in de geschriften van de Griekse historieschrijvers, zoals 

Herodotus (vijfde eeuw v. Chr.)
248

. Behalve ritueelbegeleiders en -uitvoerders 
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 Deze paragraaf gaat vooral in op het woord ‘magi’ en afgeleiden. Daarom baseert dit 

onderzoek zich grotendeels op de bevindingen van Becker die op dit woordgebruik ingaat in 

BECKER, ,uit 2007. Veel eerder schreef NOCK, Paul and the Magus (1972, 
1
1933) over 

hetzelfde onderwerp met het oog op Hnd 13,4-12. Zie ook R.A. HORSLEY, Jesus and Magic. 

Freeing the Gospel Stories from Modern Misconceptions, Eugene OR, Cascade Books, 2014, 

pp. 38-42. 
247

 BECKER, , p. 89; met gebruikmaking van TLG (Thesaurus Linguae Graecae): vóór 

200 v. Chr. 175 maal; van 200 v. Chr. – 125 n. Chr. 195 maal (mogelijk minder, zie BECKER, 

, p. 89, n. 6) / 35 maal; na 125 n. Chr. 2350 maal, in een verhouding ‘heidens’: 

christelijke bronnen van 1:3. 
248

 Ibid., pp. 92-93. EWNT, p. 914. Zie o.a. HERODOTUS, Historiën 1, 101:     
 ,     :      , 
    .      ; 

Deioces nu verenigde alleen het volk der Meden tot één geheel, en heerste erover. Er zijn echter 

zóvele stammen der Meden: de Busen, de Paretaceniërs, de Struchaters, de Arizantiërs, de 

Budiërs en de Magiërs; HERODOTUS, Historiën 1, 132:        

   , (…)      

 ,       :      
    . 
De offering voor de gezegde goden geschiedt bij de Perzen op de volgende wijze (…) dan 

treedt een Magiër naderbij en zingt de godenwording, zoals zij dan dit gezang noemen, want 

het is bij hen geen zede zonder Magiër een offering te verrichten. Na korte tijd draagt de 

offeraar het vlees weg, en gebruikt het, zoals hij lust heeft. 

HERODOTUS, Historiën, http://www.perseus.tufts.edu. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0125. 

C.M. VAN DEVENTER (vert.), HERODOTUS, Historiën, 
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zijn de ‘magi’ vanwege hun kennis adviseurs van de Perzische koningen of op 

een andere wijze gerelateerd aan het hof.  

 2) Vanaf de vijfde eeuw vóór Christus, in de hellenistische tijd, ontstaat een 

nieuw concept van ‘magie’. Niet alleen de Perzische ‘magi’, maar ook 

anderen, die lijken op de ‘magi’, maar dat niet hoeven te zijn, zoals tovenaars, 

waarzeggers en genezers en hun activiteiten, worden magiërs en magie ge-

noemd
249

. Dan behoren niet alleen het interpreteren van tekens (bijvoorbeeld 

astrologie) en dromen tot hun praktijken, maar ook het beïnvloeden van 

allerlei zaken die met de gang van het leven te maken hebben. De 

ontwikkeling naar ‘magie’ als breder concept valt samen met het ontstaan van 

nieuwe afgeleiden van magos-woorden als , ,  en 

250
. Met deze begrippen wordt een breed scala aan fenomenen op het 

gebied van geneeskunde, retoriek en politiek beschreven
251

. Nock noemt in dit 

verband een veelheid aan rituelen die te maken hebben met ‘zelfbescherming’ 

in een bedreigende wereld, die weinig meer met de oorspronkelijke 

bezigheden van de ‘magi’ te maken hebben. De ‘magos-terminologie’ kan 

vanaf die tijd ook een pejoratieve betekenis hebben en betreft niet meer alleen 

de Perzische ‘magi’, maar allen die de Grieken magoi noemen
252

. 

 Binnen het pejoratieve gebruik van ‘magos-woorden’ zijn, volgens Becker, 

drie subgroepen te onderscheiden
253

: a) de magoi die in verband gebracht 

worden met de mysteriegodsdienst van Dionysus, b) de rondreizende priesters 

die zich anders gedragen dan de ‘normale’ maatschappij – ‘magie’ als 

kenmerk voor afwijkend gedrag
254

– en c) de magiërs die een slechte invloed 

                                                                                                                                

 
http://www.koxkollum.nl/herodotus/boek01b.htm. 
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 BREMMER, Persian Magoi, beschrijft dat de Grieken bekend waren met verschillende 

soorten, meestal rondtrekkende, tovenaars en waarzeggers en dat zij de activiteiten van zowel 

‘magi’ als deze tovenaars benoemen met een van magos afgeleid woord: magiërs. Zie ook 

NOCK, Paul and the Magus, p. 309; hij wijst o.a. op Sofocles en Euripides. Nock schrijft de 

verruiming van wie ‘magi’ genoemd worden o.a. toe aan politieke factoren, maar vooral aan 

de verspreiding van de Greek Magical Papyri, die zijns inziens in die tijd onterecht een 

Perzische achtergrond heetten te hebben, zie ook §III,4.a. Vgl. R. ALBERTZ in MÜLLER, 

Realenzyklopädie, Bd 21, p. 698. 
250

 BECKER,  p. 95. 
251

 Ibid., pp. 95-96. 
252

 Zie ook BREMMER, Persian Magoi, p. 247, die aangeeft dat magie lange tijd de positieve 

bijklank gehouden heeft. NOCK, Paul and the Magus, p. 311 wijst erop dat de Grieken meestal 

slechte observanten van andermans religie waren, vgl. ook H. CANCIK – H. SCHNEIDER 

(Hrsg.), Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Stuttgart – Weimar, J.B. Metzler Verlag, 

1996-2003, Bd 7 (1999), k. 662. 
253

 BECKER, , pp. 93-96. 
254

 Ibid., p. 95, verwijzend naar Euripides, Sofocles en Plato, zie ook §II,5.i.  
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op de jeugd hebben, zo gezien uit de hoek van politiek en filosofie, onder 

andere door Plato
255

. Ann Jeffers constateert al bij Plato een verschuiving van 

interpretatie van magiërs als degenen die de goden dienen naar magiërs die de 

goden dwingen, de basis voor een later onderscheid tussen religie en magie
256

.  

 3) Het aanvankelijk positief verstaan van ‘magie’ is aan het einde van de 

hellenistische periode uitgebreid met een negatieve inkleuring. Met dezelfde 

term magoi (magiërs) worden zowel de gerespecteerde figuren aangeduid, de 

wijze mannen, de leraren, als ook de ‘tovenaars’, die onbetrouwbaar, mani-

pulatief en mogelijk gevaarlijk zijn. Dat veroorzaakt vervolgens, aldus Becker, 

dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de ‘magi’ en hun praktijken 

en de tovenaars
257

 met hun activiteiten. Voor zaken die aangeduid worden met 

‘magos-terminologie’ moet keer op keer gekozen worden of er een meer 

positieve of meer negatieve betekenis aan gegeven moet worden
258

. Nock 

geeft aan dat de ‘oudheid’ zelf met ‘magie’ zowel de beoefenaren van magie 

als hun praktijken aanduidde, alsook degenen die afweken van de 

maatschappelijke en religieuze norm
259

. Hij wijst er tevens op dat niemand 

zichzelf ‘’(tovenaar) zou noemen, een negatieve kwalificatie, maar dat de 

naam door verwijzing naar de ‘magi’ een zekere waardigheid bleef 
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houden
260

. Ook Bremmer geeft aan dat ‘magie’ geassocieerd met de Perzische 

wijzen de positieve klank niet kwijtraakt
261

. Ondanks de ambivalentie blijft de 

positievere betekenis van ‘magie’ bestaan
262

.  

 

b) Romeinse invloed 

 Na deze evolutie van het Perzische woord in het Grieks volgt vanaf de 

eerste eeuw voor Christus (o.a. Cicero, 106-43 v. Chr.) de latinisering van het 

woord magos) naar magus
263

. Dat begrip groeit verder uit tot een 

overkoepelend concept waaronder allerlei praktijken en rituelen vallen, zowel 

in de goede zin als in de slechte, zoals waarzeggerij, vervloekingen en toe-

komstvoorspellingen. Door deze verbreding neemt ook de ambiguïteit van de 

‘magos-woorden’ toe die in de hele oudheid blijft bestaan
264

. Becker laat zien 

dat de grote expansie van het woordgebruik vooral vanaf de tweede eeuw na 

Christus te constateren is
265

. De (nieuwe) Romeinse context brengt een sterke 

juridisering van het concept ‘magie’ met zich mee en ‘magie’ wordt strafbaar, 

of meer in het bijzonder onderdelen ervan (zie ook §III,4)
266

. De (Romeinse) 

opvatting van magie beïnvloedt, zeker vanaf de vierde eeuw na Christus, de 

visie van het christendom en werkt door in het hedendaagse begrip ‘magie’, 
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hoewel meestal zonder de strafbaarheid ervan
267

. Essentieel voor het begrijpen 

van ‘magie’ in de tekst over Simon is de datering van de verschuiving van de 

betekenis. Het proces van betekenisverandering vindt volgens Becker 

grotendeels plaats tegelijk met de latinisering van het begrip en te laat om 

invloed te hebben op het Nieuwe Testament
268

. Hij acht het onwaarschijnlijk 

dat voor het Nieuwe Testament het nieuwe negatieve concept van magie 

dominant was
269

. Dan is het onwaarschijnlijk dat over Simon in Hnd 8 

vanwege magie uitsluitend negatief geoordeeld moet worden
270

.  

 

4. Magie, verschillende namen en verschillende activiteiten 

 ‘Magie-woorden’ worden vervolgens voor veel meer zaken gebruikt dan 

voor de werkzaamheden van de (Perzische) ‘magi’
271

. Ook andere praktijken 

dan die van de ‘magi’ worden ‘magie’ genoemd en parallel worden ook andere 

verschijnselen die een andere naam hadden en hebben als magie gezien zonder 

dat ze ‘magie’ genoemd worden
272

. Zo gaan ook , ,  en 

 deel uitmaken van de bredere opvatting van magie
273

. Hierbij kan 

opgemerkt worden dat ook deze woorden nauwelijks voorkomen in het 

Nieuwe Testament
274

.  
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 Daarom is het moeilijk precies af te grenzen welke verschijnselen tot magie 

gerekend kunnen of moeten worden en welke niet
275

. Bijdragen van 

verschillende wetenschappers in het boek A Kind of Magic leveren het beeld 

op dat magie in de oudheid deel uitmaakt van religieuze systemen, wijd 

verbreid is, door mannen en door vrouwen wordt beoefend en dat deze 

mannen en vrouwen onder andere beschouwd werden als bemiddelaars tussen 

goden en mensen
276

. Een eenduidig beeld van hoe deze bemiddelaars hun 

beroep of ambt precies invulden, ontbreekt. Shawna Dolansky bijvoorbeeld in 

het boek Now You See It, Now You Don’t, over ‘magie’ in Israël en in de 

context van Bijbelverhalen, omschrijft magie heel breed, waarbij ieder 

onverklaarbaar resultaat dat iemand met zijn optreden bereikt zonder 

expliciete opdracht van God, maar eventueel wel met de hulp van God, tot de 

magie gerekend wordt
277

. Wat dat optreden precies inhoudt, is onduidelijk, 

maar van belang is, aldus Dolansky, dat de uitvoerder een bepaalde religieus-

legitieme status heeft. Overigens zou binnen deze opvatting ook het optreden 

van Jezus, zijn genezingen en ook die van de apostelen tot ‘magie’ gerekend 

kunnen worden
278

. Daniël Marguerat constateert in dit verband dat ‘wonderen’ 

zich uiteindelijk onderscheiden van ‘magie’ doordat er door het ‘woord’ 

betekenis aan gegeven wordt en ze tot geloof leiden, of zouden moeten 

leiden
279

. 

  Om te achterhalen welk beeld wordt opgeroepen met de beschrijving van 

Simon als een man die werkt als magiër () en magische zaken 

() laat zien, worden in het vervolg van deze paragraaf oude teksten 
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geraadpleegd die enig inzicht geven in de praktijken van ‘magiërs’ en 

vergelijkenderwijs in die van Simon. Twee verschillende categorieën teksten 

fungeren als bronnen: teksten die hun wortels hebben in de wereld van de 

magie zelf en zo, voor zover mogelijk, informatie van binnenuit verschaffen 

en teksten die laten zien welke kenmerken en eigenschappen de buitenwereld 

aan een ‘magiër’ toeschreef. 

 Een interessante bron die uit de ‘beroepsgroep’ van magiërs zelf stamt, 

bestaat uit de Greek Magical Papyri
280

. Deze teksten zijn ontstaan tussen de 

tweede eeuw voor Christus en de vijfde eeuw na Hem en zijn gebruikt in de 

hele antieke wereld. Gezien hun afkomst en datering zullen hun bestaan en 

inhoud ook ten minste deels bekend zijn geweest bij schrijvers en lezers van 

het Nieuwe Testament. De Greek Magical Papyri laten zich het best 

omschrijven als (delen van) handboeken voor magiërs
281

. Het is een collectie 

van teksten en spreuken over magie uit verschillende plaatsen en tijden
282

. De 

Greek Magical Papyri bevatten aanwijzingen, voorschriften, spreuken en 

wensen voor magiërs en geven zo een impressie van datgene waarmee een 

magiër zich bezig hield.  

 Wat beoefenaren van magie plachten te doen, hoe ze dat deden en wat ze 

daarbij gebruikten, wordt van een andere kant belicht in twee door Tacitus (c. 

56-117 n. Chr.) beschreven rechtszaken, als ook in redevoeringen ter 

verdediging tegen de beschuldiging van magie van twee verschillende 

mannen: Apollonius en Apuleius. Deze teksten stammen evenals het Nieuwe 

Testament uit de omgeving van de Middellandse Zee maar zijn waarschijnlijk 

van iets latere datum dan het Nieuwe Testament. Tacitus was een Romeins 

geschiedschrijver in de eerste eeuw, Apollonius leefde volgens zijn biograaf in 

de eerste, Apuleius in de tweede eeuw. De tekst over Apollonius is van 

Philostratus (c. 170-247 n. Chr.) en dateert daarom zelf niet uit de eerste, maar 

uit het einde van de tweede of begin derde eeuw. Juist omdat in de tweede 

eeuw de juridische kijk op magie sterk bepalend is geworden en de negatieve 

betekenis gaat overheersen (zie boven), moeten deze teksten met enig 

voorbehoud gehanteerd worden, zeker ook omdat ze in een polemische sfeer 
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thuishoren
283

. Toch blijkt uit Apollonius’ levensbeschrijving veel waardering 

voor de echte ‘magi’, in tegenstelling tot ‘tovenaars’. In zijn zaak gaat het er 

niet om of hij een ‘magiër’ () maar of hij een ‘tovenaar’ () is.  

 Ook moet de kanttekening gemaakt worden dat onduidelijk is of deze 

rechtszaken werkelijk hebben bestaan of dat hier met de thematiek ‘gespeeld’ 

wordt. Hoewel er teksten over bestaan, is het onzeker of in de eerste eeuw na 

Christus ‘magie’ werkelijk verboden was in het Romeinse Rijk en zo ja, wat er 

precies verboden was
284

. Apuleius zegt dat magie verboden is volgens de ‘Wet 

van de Stenen Tafelen’ (c. 450 v. Chr.). Wat echter in die wet verboden wordt, 

is niet ‘magie’ in de volle breedte, maar praktijken die schade toebrengen
285

. 

Het verbieden van alle ‘magie’ zelf lijkt gebaseerd te zijn op de latere ‘Lex 

Cornelia de Sicariis et Veneficiis’ uit 80 na Christus
286

. Deze wet verbiedt 

oorspronkelijk alleen bepaalde praktijken zoals het gebruik van toverdranken 

(venema mala) met de opzet schade toe te brengen en meer in het bijzonder 

om iemand ermee te doden (gif). Pas later wordt deze Lex Cornelia zo 

uitgelegd dat het gebruik van alle venema met de bijbehorende rituelen 

strafbaar is. Binnen het ruime concept ‘magie’ lijken praktijken van magiërs 

op het (verboden) gebruik van drankjes – of zijn het – en lijken ook zaken die 

een ‘tovenaar’ () doet op ‘magie’ (Apollonius), maar het verbod op 

‘magie’ bestond waarschijnlijk ten tijde van deze rechtszaken nog niet
287

. Dat 

met terugwerkende kracht ‘magie’ als verwerpelijk wordt gezien, toont wel de 

verschuiving in betekenis in negatieve richting.  

 Met deze kanttekeningen wordt in de volgende twee paragrafen vanuit twee 

invalshoeken, de Greek Magical Papyri en de beschuldigingen en ver-

dedigingen van magie, getracht inzicht te krijgen in hoe magie vorm werd 

gegeven – en waar Simon zich wellicht mee bezig hield.  

 

a) Greek Magical Papyri  

 De teksten die samen de Greek Magical Papyri vormen, zijn gevonden in de 

negentiende eeuw in Egypte
288

. Bijna al deze teksten zijn in het Grieks 
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geschreven. De hele collectie bestaat uit overwegend fragmentarische 

gedeelten van ‘spreukenboeken’, die rituelen beschrijven en instructies geven 

voor (nieuwe) magiërs. Ze bevatten onder andere spreuken om liefde en 

(echtelijke) trouw te bewerkstelligen, bezweringen tegen ontrouw, ver-

vloekingen, gebeden en recepten en behandelplannen voor medische zaken
289

. 

Wat in de Greek Magical Papyri beschreven wordt aan formuleachtige 

spreuken komt voor een groot deel overeen met zogenoemde defixiones, 

spreuken, bezweringen en vervloekingen op bijvoorbeeld kleitabletten, klei-

figuurtjes en kleine metalen plaatjes (lamellae) uit de hele antieke wereld, die 

gedateerd worden vanaf de zesde eeuw voor Christus
290

. De vondst van de 

defixiones ondersteunt de aanname dat het bestaan van dergelijke handboeken 

als de Greek Magical Papyri betekent dat de beschreven rituelen 

daadwerkelijk plaatsvonden en de Greek Magical Papyri gezien kunnen 

worden als een informatiebron over magie. De geschreven teksten stammen uit 

een lange periode (2e eeuw v. Chr. – 5e eeuw n. Chr.) en tonen daarmee aan 

dat magie gedurende eeuwen een continue aanwezigheid kende. De vele 

spreuken en formules geven een beeld van het brede terrein waarop magiërs 

actief waren: de magiër vervult een religieuze functie als bemiddelaar tussen 

de zichtbare wereld en de onzichtbare werkelijkheid en kan ingehuurd en 

betaald worden voor verleende diensten.  

 Naast de uit te spreken woorden bij rituelen en formules van zegen en vloek 

bevatten de Greek Magical Papyri ook aanwijzingen hoe de rituelen 

uitgevoerd moeten worden en welk instrumentarium nodig is. Er staat 

bijvoorbeeld beschreven dat degene die magie beoefent drankjes kan maken of 

een speciale inkt waarmee een toverspreuk geschreven wordt en dat hij 

lauriertakken moet gebruiken. Ook wordt duidelijk dat een magiër speciale 

kleding heeft, en een staf, en speciale gezangen zingt
291

. In zijn spreken 

bestrijkt de magiër een breed vlak: hij/zij kan met demonen praten, profeteren 

en voorspellende dromen uitleggen
292

. De magiërs gebruiken rituelen, 

woorden en voorwerpen om hun doelen te verwezenlijken, of die van hun 

clientèle. Goden en andere bovennatuurlijke krachten worden op- en 

aangeroepen om te kunnen genezen en waarzeggen, de toekomst te kennen en 
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de loop van het leven te beïnvloeden
293

. Deze activiteiten van magiërs zijn 

deels in overeenstemming met wat de oorspronkelijke ‘magi’ behartigden. 

Ook zij werkten als uitleggers van dromen en bemiddelaars tussen hemel en 

aarde, hoewel zij misschien meer ‘priesters’ waren en zich meer dan de latere 

magiërs beperkten tot interpreteren en uitleggen in plaats van beïnvloeden.  

 

b) Beschuldigd van magie 

 Informatie omtrent de praktische magie-beoefening is ook te destilleren uit 

de schriftelijke neerslag van rechtszaken. Magiërs kunnen worden gezien als 

een machtige en mede daarom gevaarlijke en verdachte groep professionals 

met ‘bovenwereldse’ invloed op zaken als gezondheid, liefde, leven en dood. 

Het is duidelijk dat als magie negatief begrepen wordt, de reputatie van 

concurrenten, tegenstanders en vijanden beschadigd kan worden door een 

beschuldiging van magie. Dat gebeurde in het oude Rome: als de be-

schuldigingen serieus worden genomen, heeft de beschuldigde er sowieso veel 

werk aan om zich er tegen te verdedigen. Gideon Bohak maakt overigens erop 

attent dat het toeschrijven van ‘magie’ aan tegenstanders, of rampen 

toeschrijven aan ‘magie’ in de tijd van de Tweede Tempel in het jodendom 

geen gewoonte was, anders dan bijvoorbeeld in de latere Babylonische 

Talmoed
294

.  

 

 1) Rechtszaken bij Tacitus 

 James Rives wijst in een artikel over het verbieden van magie door de Lex 

Cornelia (zie boven) op twee rechtszaken, gerapporteerd door Tacitus in zijn 

Annales (16.30-31; 2,27-30)
295

. Tacitus (c. 56-117 n. Chr.) is er geen 

ooggetuige van geweest, want hij heeft het over zaken uit 16 en 66 na 

Christus. De zaak uit 66 is tegen Servilia, een meisje dat ervan wordt 

beschuldigd magie te gebruiken. Zij verdedigt zich voor de Senaat door te 

zeggen dat zij zich alleen maar tot de magiërs (Latijn: magi) heeft gewend om 

de uitkomst van een proces tegen haar vader te weten te komen. Magie 

betekent voor haar waarzeggerij of de toekomst voorspellen. Ook vermeldt 

Tacitus een zaak uit 16 na Christus, waarbij een man met de naam Libo wordt 

veroordeeld voor een samenzwering tegen Tiberius. ‘Magie’ heeft hier te 

maken met het inzetten van middelen tegen de keizer. De zaak leidt tot een 

besluit van de Senaat (Senatus Consultum) om mathematici en magi te 
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veroordelen, althans, volgens Tacitus
296

. Beide rechtszaken maken duidelijk 

dat de beschuldigden niet voor magie op zich worden veroordeeld. Wel 

kunnen ze veroordeeld worden voor moord of doodslag, als het heel 

specifieke, op het doden gerichte ‘magische kunsten’ zijn
297

. 

 In de beschrijvingen van deze zaken passeert een groot aantal praktijken de 

revue die onder magie vallen zoals waarzeggerij, droomduiding en necro-

mantie. Deze zijn in deze rechtszaken (nog) niet illegaal: een mogelijke 

veroordeling heeft te maken met het effect van en de intentie achter de 

magische middelen.  

 

 2) Apuleius 

 Anders dan Tacitus, die als historicus over anderen schrijft, houdt Apuleius 

zijn eigen verdedigingsrede in De Magia. Hij is beschuldigd van magie en 

verdedigt zich
298

. Zijn rede moet rond 160 na Christus gedateerd worden
299

. 

Meer dan in de rechtszaken die Tacitus rapporteert, is bij Apuleius magie 

verdacht en geen gewoon onderdeel van het dagelijks leven. Apuleius stelt in 

zijn verdediging de retorische vraag “quid sit magus” (wat is een magiër?, De 

Magia 25,8), wat hem vervolgens zelf de gelegenheid geeft het uitvoerig uit te 

leggen. Hij stelt allereerst dat een magus in Perzië vergelijkbaar is met een 

priester in Rome, iemand die thuis is in godsdienstige rituelen en religieuze 

praktijken. Daarmee geeft hij een positief beeld van een magus, wat hij nog 

illustreert met een citaat van Plato
300

. Ondanks het feit dat Apuleius ‘magiër 

zijn’ aanvankelijk positief voorstelt als een hoger godsdienstig ambt, weerlegt 

hij toch de beschuldigingen van magie die tegen hem zijn ingebracht
301

. Dat 
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wijst erop dat hij wel weet heeft van een verschillende waardering van 

magiërs: ‘magie’ is verboden, maar hij acht wat hij zelf doet geen magie
302

. 

Uit zijn verdediging wordt duidelijk wat hem verweten wordt: hij heeft een vis 

gebruikt (voor necromantie) en in zijn bijzijn is een (epileptische) jongen 

gevallen en weer opgestaan (genezen of dodenopwekking). Ook is er een 

linnen ‘tovenaarskleed’ in zijn huis gevonden. Hij zou een speciaal beeld in 

zijn bezit hebben dat hij ‘koning’
303

 noemt en nachtelijke rituelen uitvoeren 

met rook en veren. Verder zijn er verdenkingen tegen hem gerezen of hij zijn 

vrouw, die aanmerkelijk ouder is dan hij, verleid zou hebben met magische 

kunsten (Latijn: magia)
304

. Uit deze beschuldigingen blijkt dat wie iets doet 

dat ‘magie’ lijkt, zich bezig houdt met waarzeggen, necromantie, voorspellen, 

beïnvloeden en met nachtelijke rituelen. Magie heeft een sterk geheim karakter 

en verschillende hulpmiddelen worden erbij ingezet zoals tovenaarskleding, 

iets als een godenbeeld, rook, veren en vis. Behalve dat hij zijn aanklager van 

repliek dient, weet Apuleius de zaak om te keren door zich af te vragen of 

deze aanklager zelf soms een ‘magiër’ is, als hij iets ziet dat een ander niet ziet 

of iets weet wat in zichzelf, omdat het magie zou zijn, geheim is
305

. 

 

 3) Apollonius 

 Naast Apuleius’ De Magia vertelt het boek Vita Apollonii van Philostratus 

over de beschuldiging van ‘magie’. Dit boek, uit de tweede of begin derde 

eeuw na Christus, gaat over Apollonius van Tyana
306

. De schrijver wil in het 

begin van zijn boek al duidelijk maken dat Apollonius niet zelf een ‘magiër’ of 

één van de ‘magi’ () is (VA 1,2)
307

. Apollonius heeft op zijn reizen wel 

veel van de wijze ‘magi’ geleerd (VA, boek 1). De term ‘’ blijft 

gereserveerd voor deze Perzische ‘magi’. Apollonius wordt er niet van be-

schuldigd een magiër () te zijn, maar een , een tovenaar (VA 7,17). 

Hier lijkt het bredere concept ‘magie’ wel ook het minder positieve  te 
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omvatten. Volgens zijn biograaf komt Apollonius in conflict met keizer 

Domitianus en komt daar de beschuldiging uit voort een ‘tovenaar’ te zijn.  

 Reimer gebruikt de Vita Apollonii in zijn onderzoek naar de verschillen en 

overeenkomsten in beschrijving tussen de ware en valse bemiddelaars en 

wonderdoeners (§II,5.i)
308

. Het besef van het ambigue karakter van ‘magie’ in 

de Vita Apollonii, wat gezien de datering eind tweede, begin derde eeuw 

begrijpelijk is, leidt er echter niet vanzelfsprekend toe dat op grond van dit 

geschrift ‘magie’ en ‘illegaal/slecht’ in de tijd van Handelingen ook samen-

vallen, hoewel Reimer dit standpunt wel inneemt
309

. 

  Voor Apollonius als tovenaar (en impliciet als ‘slechte’ magiër, zie VA 1,2) 

komt Reimer tot de volgende beschuldigingen aan het adres van Apollonius: 

het dragen van speciale kleding, een aparte haarstijl en een ongewoon dieet, 

het kunnen voorspellen en het offeren van een jongen. De beschuldiging een 

 (tovenaar, VA 7,17)te zijn, weerlegt Apollonius. Hij wijst erop dat hij 

openlijk in een tempel optrad, iets wat volgens hem een nooit zou doen 

omdat de goden van de tempel vijandig tegenover tovenaarspraktijken staan 

(VA 8,7.2). Ook wijst hij erop dat het bij ‘tovenarij’, anders dan bij werkelijke 

vrije kunst, om geld gaat, terwijl hijzelf heel sober leeft (VA 8,7.3). Het 

(mogelijk kleine) onderscheid tussen ‘magie’ en ‘tovenarij’ wordt door 

Apollonius uitgebuit: als ‘magie’ (in het brede concept) een negatief karakter 

heeft, dan wordt het door Apollonius toegeschreven aan de tovenaars 

()
310

. 

 Zowel Apuleius als Apollonius ontkennen niet alles wat tegen hen is 

ingebracht, maar ze beschouwen het niet als ‘magie’. Voor Apollonius heeft 

de aanklacht van doen met ‘tovenarij’, terwijl zijn wijsheid, volgens 

Philostratus, onder andere geïnspireerd en gevoed is door de ‘magi’. Ook 

Apuleius verwijst naar magiërs met een eerbaar ambt. Hij wijst op het illegale 

en geheime karakter van ‘magie’, maar hij illustreert de breedte van het 

concept magie als hij beweert dat als wat hij doet magie is, wel alles wat 

iemand doet, magie of niet, uitgelegd kan worden als magie
311

. 

 De teksten stammen uit de tijd na Handelingen en tonen een bewustzijn van 

het dubbele karakter van ‘magie’. De rechtszaken geven enig inzicht in welke 

handelingen en praktijken ‘magie’ omvat in de eerste eeuwen van de gewone 

jaartelling. Magie heeft te maken met waarzeggen, droomduiding en genezing, 
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maar ook met necromantie, en er zijn zaken voor nodig als kleding, beelden en 

verschillende speciale voorwerpen, dranken en andere voedingsmiddelen en 

spreuken of gezangen. De aanwezigheid van dergelijke zaken, evenals de 

geheimzinnigheid en verborgenheid en een aparte manier van leven, eten, 

kleden of gedrag roepen de verdenking op van magie in de kwalijke zin, zeker 

als leven en dood in het spel zijn. Bij Apollonius horen deze praktijken thuis 

bij de ‘tovenaars’, vooral als er ook geld aan verdiend wordt. Niet verboden 

zijn droomuitleg, interpreteren van tekenen en visioenen, geneeskunde: 

praktijken die overeenkomen met die van de oorspronkelijk Perzische magiërs 

(magi). 

  

c) Wat doet iemand die magie doet, zoals Simon?  

 Als van iemand als Simon gezegd wordt dat hij magie beoefent (, 

Hnd 8,9), kan met behulp van de Papyri geconcludeerd worden dat hij 

gepresenteerd wordt als een soort middelaar tussen de zichtbare en onzichtbare 

wereld, actief op het hele terrein van genezen, waarzeggen en voorspellen, 

mogelijk tegen betaling, met speciale kleding en attributen.  

 De Romeinse teksten laten zien dat ‘magie’ ook achterdocht oproept, zodat 

Philostratus benadrukt dat Apollonius geen ‘magiër’ () is. Door de 

verruiming van het begrip ‘magie’ in de loop van de tijd is minder duidelijk 

wat ‘magie’ wel en niet inhoudt. De rede van Apuleius verheldert dat veel 

dingen uitgelegd kunnen worden als ‘gewone’ dingen of als ‘magie’. De 

activiteiten van magiërs liggen nog altijd in de lijn van wat de oorspronkelijke 

‘magi’ deden en concentreren zich op genezing, waarzeggerij en toekomst-

voorspelling (bv. Apollonius), uitleg van dromen en de interpretatie van 

tekens. Bij ‘magie’ horen ook geneeskrachtige drank en kruiden en drankjes 

voor andere doeleinden zoals de liefde (bv. Apuleius)
312

. Vervloekingen en 

zegeningen zijn belangrijk: de magiërs spreken spreuken uit of zingen speciale 

gezangen of bezweren de goden met geschreven teksten om de wensen van 

henzelf of hun klanten in vervulling te doen gaan (mn. Greek Magical Papyri). 

Daarmee zijn de ‘magi’ en de magiërs en tovenaars onder andere specialisten 

in religieuze zaken. Zij zijn bemiddelaars tussen de dagelijkse, ‘gewone’ 

werkelijkheid en wat er meer is tussen hemel en aarde. Negatief uitgelegd 

manipuleren zij goden. 
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 Zowel uit de Greek Magical Papyri als uit de zaken waarvan Apuleius en 

Apollonius worden beticht, valt op te maken dat de magiërs, naast spreuken of 

drankjes, ook speciale voorwerpen gebruiken. Die horen zowel bij hun 

uiterlijke verschijning – kleding, haardracht, voedingspatroon – als bij de uit-

voering van het werk: opgeschreven spreuken, speciale inkt, beelden, een stok 

of staf, de kledingstukken van de magiërs zelf (vgl. Hnd 19,12)
313

 en ook dode 

dieren en mensen waarmee de toekomst voorspeld kan worden. Bovendien 

worden poppetjes en andere voorwerpen ingezet om daarmee mensen te 

beheksen.  

 Deze entourage kan opgeroepen worden als Simon voorgesteld wordt als 

iemand die het werk doet van een magiër en magische zaken laat zien. Maar 

het veelomvattende concept van magie is in de tijd van het Nieuwe Testament 

nog niet tot volle ontwikkeling gekomen en een eenzijdig negatieve 

interpretatie van ‘magie’ in Handelingen hoeft nog niet verondersteld te 

worden. Het begrip ‘magie’ kan wel dubbelzinnig zijn, zoals blijkt uit zowel 

een positief als negatief gebruik in het Nieuwe Testament, bij Apuleius en bij 

Apollonius
314

. Omdat Simon geen magiër () genoemd wordt, maar een 

man die het werk doet van een magiër, zal hij niet een van de echte Perzische 

‘magi’ zijn. Hij wordt beschreven als iemand die onder andere doet wat zij 

gewoon zijn te doen: een specialist in religieuze zaken – mensen noemen hem 

‘de grote kracht van God’ – die zich bezig houdt met zaken als genezing, 

interpretatie van dromen en visioenen, mogelijk tegen betaling. Gezien de 

ontwikkeling van het begrip ‘magie’ in negatieve richting zullen de eerste 

lezers van Handelingen mogelijk achterdocht gekoesterd hebben bij het lezen 

over Simons magische kunsten, een achterdocht die voor de generaties na hen 

steeds sterker geworden is.  

 

5. ‘Magie’ in Bijbelse context  

 Woorden met de stam ‘mag-’ () komen weinig voor in Bijbelse 

literatuur
315

. Het zelfstandig naamwoord (magos, mv. magoi) wordt in 

Handelingen tweemaal gebruikt in het verhaal van Barjezus of Elymas (Hnd 
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13,6-12; in 13,6.8, verderop in deze paragraaf). Verder staat magos viermaal 

bij Matteüs in het verhaal van de wijzen (magoi) die een ster volgen (Mt 2,1-

16; in 2,1.7.16.16). Het werkwoord  (mageuoo) en het zelfstandig 

naamwoord  (mageia) worden in het Nieuwe Testament alleen gebruikt 

in het verhaal van Simon (Hnd 8,9.11)
316

. In de Septuaginta (LXX) staat 

(magos, ף  in Daniël (LXX Da 2,2.10) en  (de kunst (ַאשָּׁ

van magie) in Wijsheid (LXX W 17,7)
317

. De spaarzaam voorkomende ‘magie-

woorden’ in de Bijbel worden gebruikt vooral voor (activiteiten van) mannen 

met een functie aan het (Perzische) hof. De Bijbel wijkt met dit woordgebruik, 

dat op een bredere groep duidt dan de oorspronkelijke Perzische ‘magi’, niet af 

van het taalgebruik in de omringende culturen
318

. Het woord ף  komt niet ַאשָּׁ

alleen in MT Da 2,2.10 voor, in de LXX-versie weergegeven met ‘’, 
maar ook in MT Da 1,20 en daar in de LXX vertaald met , wat op 

een positief verstaan van het woord ף   .duidt ַאשָּׁ

 

a) Magie en Bijbels Israël  

 Ook al wordt ‘magie’ meestal positief verstaan, toch wordt ‘magie’ in de zin 

van ‘magische praktijken’ in Deuteronomium voor Israël verboden
319

. 

Deuteronomium gebruikt het woord ף  dat in Da 2,2 met wordt ,ַאשָּׁ
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vertaald, niet, en ook in de Septuagintvertaling van deze tekst komt 

niet voor
320

. Het gaat in deze tekst wel over verschijnselen die in een 

later stadium van betekenisontwikkeling ‘magie’ zijn gaan heten en mogelijk 

vooral een verbod ‘op papier’ zijn, gezien de conclusies van George Brooke na 

bestudering van de tekst in vergelijking met de geschriften uit Qumran
321

. Uit 

zijn studie blijkt dat de religieuze praktijken van Qumran, voor een buiten-

staander min of meer overeenkomend met de verboden praktijken uit Deutero-

nomium, door henzelf niet als zodanig gezien werden, hoewel Dt 18,9-14 bij 

hen bekend was
322

. De tekst zelf uit Deuteronomium komt alleen voor in 

4QDeut
f
 en slechts fragmentarisch, maar er wordt op gealludeerd in andere 

Qumrangeschriften
323

. De woorden die in Deuteronomium voor de verboden 

praktijken gebruikt worden, komen in Qumranteksten niet of nauwelijks voor 

(onder andere ׁש (zie onderstaande tekst ;ענן ;ֶקֶסםֵקסם ;א 
324

. Qumran duidt de 

eigen praxis dus niet als de in Deuteromonium verboden handelingen. Mede 

op grond daarvan denkt Brooke dat sommige zaken, zoals kinderoffers, sinds 

lang niet meer gepraktiseerd worden en het verbod erop dus niet als relevant 

wordt ervaren
325

. Verder zijn de rituelen van Qumran, op grond van de 

overgeleverde teksten, naar zijn mening hoofdzakelijk gericht op het begrijpen 

of voorzien van wat toch te gebeuren staat, niet op het beïnvloeden ervan. 

Qumran bedient zich vooral van het woord (spreuken, gezangen, zegeningen 

en vloeken)
326

. Een radicaal verbod op iedere ‘magische praktijk’ is in 

Qumran – en dus wellicht ook in de tijd en wereld van Lucas-Handelingen – 

niet aan de orde.  

 

 De Naardense Bijbel (Dt 18,9-15) vertaalt de tekst over verboden praktijken 

als volgt (en geeft in Dt 18,1 ֵכׁשף , LXX, weer met ‘giftige magie 

bedrijven’)
327

:  
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9  Wanneer jíj aankomt in het land  

  dat de ENE, je God, je geeft,- 

  leer jezelf dan niet  

  om de gruwelen (בָּׁה  van die volkeren ,ּתֹוע 

   na te doen! 

10 Laat er bij jou niemand worden gevonden  

  die zijn zoon of dochter 

   door het vuur ( ׁשאֵ  , ) laat gaan;  
  die waarzeggingen zegt (ֶקֶסםֵקסם,, ), 

  die wolken wichelt (ענן, ), slangen kijkt (נחׁש, ) 
   of giftige magie bedrijft

328
 כׁשף, ) 

11 die met banspreuken (ֶחֶבר, bant (חבר, , 
  die een schim uitvraagt (אֹוב, ), een ‘allesweter’ (עֹנִי    ,יִדְּ
    
   of iemand die het zoekt bij de gestorvenen (ִתִֽים ׁשֵֶאל־ַהמ  ֵ֖     ,וְּדֹר 

    ). 

12 Want een gruwel (בָּׁה  ) voor de ENE ,ּתֹוע 

   is ieder die deze dingen doet;  

   en vanwege deze gruwelen (בָּׁה   ( ,ּתֹוע 

  gaat de ENE, je God,  

  hen nu onterven voor jouw aanschijn. 

13 Een gaaf geheel zul je wezen  

  met de ENE, je God!  

14 Want deze volkeren  

  die jij nu gaat onterven,- 

  aan wolkenwichelaars (ענן, ) en waarzeggers (קסם, 

     geven zij gehoor;  

  maar jij: 

  zulke zaken  

  heeft de ENE, je God, jou niet gegeven! 

15 Een profeet uit je kring, uit je broeders, 

   zoals ik,  

  zal de ENE, je God, voor jou doen opstaan;  

  naar hem zult ge horen!(-)i 
    (Dt 18,9-15, Naardense Bijbel 2014, tussengevoegd de Hebreeuwse  

    woorden  en de Septuagintvertaling van de ‘magie’- woorden) 

     

                                                 

 
328

 Ibid. 
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 De genoemde activiteiten worden gezien als zaken van vreemde volkeren, 

buiten het land (Dt 18,9)
329

. Omdat praktijken die onder het concept ‘magie’ 

vallen van buiten Israël zijn, is het mogelijk dat Daniël, een van Israëls zonen, 

opgeleid wordt tot ‘magiër’, want hij verblijft op dat moment noodgedwongen 

aan het hof van Nebukadnessar (Da 1,3-6). Ook de ziener Bileam (ֶקֶסם, Nu 

22,7, vgl. Dt 18,10.14), die zijns ondanks Israël zegent, komt uit een ander 

land, Petor aan de Eufraat (Nu 22,5; 24,11.25). 

 Dat het land Israël vrij hoort te zijn van het soort ‘magie’ dat Dt 18,9-14 

beschrijft, blijkt ook als Saul een dodenbezweerster (1 ,אֹוב S 28,7; vgl. Dt 

18,11) raadpleegt. Nadrukkelijk vertelt deze tekst dat Saul eerder de 

dodenbezweerders en waarzeggers uit het land heeft verdreven (עֹנִי ,אֹוב  S 1 ,יִדְּ

28,3.9, vgl. Dt 18,11)
330

. 

 Met magie samenhangende rituelen spelen zich wel af in Israël onder 

koning Manasse, zoals in 2 Kr 33,1-6 wordt verteld. De praktijken waaraan 

Manasse zich bezondigt, hebben een hoge mate van overeenkomst met de 

verboden zaken uit Dt 18: hij laat zijn kinderen door het vuur gaan (ׁש  LXX ,א 

// Dt 18,10), hij wichelt (ענן, LXX // Dt 18,10, vgl. Dt 18,14) en 

kijkt slangen (נחׁש, LXX ) en omringt zich met tovenarij (ּכׁשף, LXX 

, Dt 18,10), geestenbezweerders (אֹוב, // Dt 18,11; 1 

S 28,7 en helderzienden (LXX ). Geen van deze praktijken wordt 

aangeduid met het woord ‘magie’. Manasse maakt zich onder andere door 

deze zaken schuldig aan afgodendienst en dat valt samen met het zich inlaten 

met praktijken van andere volkeren. De dienst aan Baäl staat in scherp contrast 

tot dienst aan de HEER (Baäl versus JHWH)
331

. De tekst benadrukt de relatie van 

het volk met het door God gegeven land (2 Kr 33,8). Manasse wordt streng 

gestraft door JHWH en uit het land verdreven, naar Babel. Hij betuigt diepe spijt 

en vermurwt JHWH die hem doet terugkeren naar Jeruzalem. Dan erkent 

Manasse dat JHWH de ware God is
332

. 

                                                 

 
329

 Vgl.  (gruwel) in Gn 43,32. 
330

 Zie: W.A.M. BEUKEN, I Samuel 28, De profeet als heksenhamer in W.A.M. BEUKEN – 

H.P.M. GODDIJN – M. J. MARLET (red.), Proef en Toets, Theologie als experiment, Amersfoort, 

De Horstink, 1977, 10-23. Ook verschenen als W.A.M. BEUKEN, I Samuel 28: The Prophet as 

“Hammer of Witches” in JSOT 6 (1978) 3-17. Dit artikel komt tot de conclusie dat Samuël 

spreekt vóór enige dodenbezwering, en dat bij monde van deze profeet de Heer spreekt te 

midden van Israël (vgl. Dt 18,15). VROON-VAN VUGT, Dead Man, p. 194 concludeert dat er 

geen sprake is van het verboden oproepen van geesten.  
331

 Vgl. 1 K 18,20-40.  
332

 Vgl. Het gebed van Manasse, opgenomen in de NBV met deuterocanonieke boeken als 

laatste boek vóór het Nieuwe Testament. 
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 Wat de tekst uit Deuteronomium verbiedt en wat in de andere genoemde 

teksten gepraktiseerd wordt, behoort tot het brede concept ‘magie’. Droom-

duiding of astrologie bijvoorbeeld worden in deze opsomming niet 

verboden
333

. Daarom is Jozef, de zoon van Jakob, niet omstreden. Zelf een 

dromer bereikt hij als droomuitlegger een hoge positie aan het Egyptische hof 

(Gn 40,1-41). Overigens verblijft Jozef dan buiten het land en vinden de 

gebeurtenissen in het chronologisch verloop van het verhaal plaats nog vóór 

het verbod uit Deuteronomium. 

 Een ander verhaal over magische praktijken, ook zonder dat het woord 

wordt gebruikt, betreft het optreden van Mozes tegenover farao en diens 

magiërs (Ex 7,11: טֹם ֵ;LXX  ,ַחרְּ (LXX  ,כׁשף
334

. Dat vindt 

ook plaats buiten Israël, in Egypte, en heeft kenmerken van ‘magie’. Mozes’ 

staf verandert in een slang en is een belangrijk hulpmiddel bij zijn 

functioneren (Ex 4,2-4; 7,10-12.19; 14,16; 17,4-6). In hofkringen van Egypte 

is ‘magie’ (zonder dat het zo genoemd wordt) gebruikelijk en het wordt door 

de HEER zelf gesanctioneerd en ingezet om zijn volk te bevrijden
335

. Ook dit 

verhaal speelt zich af vóór Deuteronomium.  

 De tekst uit Deuteronomium wijst op speciale ‘magische’ praktijken die als 

‘gruweldaden’ van de volkeren kunnen worden getypeerd en gebiedt om het 

land daarvan vrij te houden. De tekst staat in de context van trouw aan de 

HEER in tegenstelling tot het nalopen van andere goden: die goden die deze 

praktijken doen gebeuren. De zuiverheid van Israël, land en volk, met een 

exclusieve relatie tot de HEER, is het centrale punt (vgl. Manasse). Daarbij legt 

Dt 18,15 de verbinding met een door de HEER gezonden profeet, in 

tegenstelling tot de profeten van de goden van de volkeren die Israël niet moet 

nalopen (נִָּׁביא;,, , [LXX] Dt 18,20.20.22.22). De HEER zelf zal een 

profeet doen opstaan uit hun (eigen) midden (Dt 18,18-22)
336

. De combinatie 

van ware en onware profeten en magische verschijnselen doet zich ook voor 

bij de magiër en pseudoprofeet Barjezus (Hnd 13,6-12). Over deze magiër gaat 

de volgende subparagraaf.  

 

 

 

                                                 

 
333

 MARGUERAT, Magic, p. 115 ziet een tweedeling in het gebruik van het woord ‘magie’ in de 

oudheid: enerzijds astrologie, droomduiding, voorzeggen en genezen en anderzijds 

charlatanerie, illusionisme en verwikkelingen met geesten. 
334

 LXX Ex 7,11 vertaalt כׁשף met ; LXX Dt 18,11 met . 
335

 Zie ook RAVEN, Magie, mn. p. 87; vgl. Hnd 7,22. 
336

 Vgl. BEUKEN, Heksenhamer, mn. p. 22. 
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b) Barjezus en magie 

 In Lucas-Handelingen komt naast Simon een andere figuur voor die met 

magie in verband staat: Barjezus (Hnd 13,6-12). Hij vertoeft als magos 

( in de nabijheid van een proconsul. Saul/Paulus en Barnabas 

ontmoeten deze magiër op Cyprus, in Pafos. Het verhaal spitst zich toe op de 

ontmoeting tussen Paulus en Barjezus, waarmee een situatie ontstaat die 

vergelijkbaar lijkt met die in Samaria, waar het tot een gesprek komt tussen 

Petrus en Simon
337

. Op de parallellie tussen de personages Petrus en Paulus 

wordt teruggekomen in §V,2.a.3 en in §VII,6. In Hnd 13,6-12 is sprake van 

oppositie tussen aan de ene kant Saul (Paulus) met Barnabas (gezonden door 

de heilige Geest, Hnd 13,4) en Sergius Paulus (een verstandig man, Hnd 13,7) 

en aan de andere kant de magiër en pseudoprofeet Barjezus, die hen 

tegenstreeft (, , Hnd 13,8). Handelingen vertelt dit 

compacte verhaal als een afgerond geheel als volgt: 

 

Handelingen 13, 6-12 

 

6        
       
       
7            
       
        
         
8          
          
         
9     
       
       
10   
          
       

   
        
              
11           

                                                 

 
337

 Zie de verhaalanalyse in hoofdstuk V, die o.a. laat zien dat het gesprek tussen Petrus en 

Simon op de voorgrond komt te staan. 
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12         
  
       

De Naardense Bijbel (Hnd 13,6-12) vertaalt: 

 

6  Maar als zij het hele eiland oversteken tot bij Pafos,  

  vinden ze daar een man, een of andere magiër, een Judese namaakprofeet  

   wiens naam Barjezus is. 

7    Hij is bij proconsul Sergius Paulus geweest 

     een weldenkend man.  

  Die roept Barnabas en Saulus bij zich  

  en verzoekt het woord van God te mogen horen. 

8  Maar dan staat tegen hen op de magiër Elymas,  

    want zo wordt zijn naam vertaald,  

   en zoekt hij ernaar om de proconsul van het geloof afkerig te maken. 

9  Maar Saulus, ook Paulus, - kleine, 

  raakt vervuld van heilige Geest,  

   staart hem aan 

10 en zegt: 

    jij duivelsjong, vol van list  

    en allerlei lichtzinnigheid,  

    vijand van alle gerechtigheid,  

   zou je niet eens ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien?  

11  en nu, ziehier de hand des Heren tegen jou: 

  je zult blind zijn en tot een moment de zon niet bekijken! 

  Onmiddellijk valt over hem donkerheid en duisternis,  

   zodat hij rondtastend mensen heeft moeten zoeken die hem bij de hand 

     leidden
338

. 

12  Dan, als de proconsul ziet wat is geschied, 

  komt hij tot geloof,  

   uit het veld geslagen door het onderricht over de Heer. 

        (Hnd 13,6-12, Naardense Bijbel 2014) 

                                                 

 
338

 Zowel NB als NB14 hebben ‘leidden’ met dubbel d. 
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 Barjezus is een magiër die aan het hof van de proconsul Sergius Paulus 

verbonden is. In die positie heeft hij een functie die min of meer vergelijkbaar 

is met die van ‘magi’, hofbeambten. Ook de magiërs van Matteüs wenden zich 

bij hun komst in Jeruzalem tot de koning, die onmiddellijk zijn priesters en 

schriftgeleerden raadpleegt (Mt 2,1-4). Ondanks deze gelijkenis met wijze en 

geleerde ‘magi’ wordt de magiër Barjezus weinig positief geschilderd. Zijn 

negatieve karakterisering komt niet alleen voort uit het feit dat hij een magos 

wordt genoemd: ook andere aspecten dragen bij aan een ongunstige 

beeldvorming: hij is een ‘pseudoprofeet’ (, in bovenstaande 

vertaling ‘namaakprofeet’, vgl. Lc 6,26)
339

. Daar komt bij dat hij een joodse 

magiër is (Hnd 13,6) en tegelijk niet in Israël is. Zo balanceert hij op de 

scheidslijn van wetsgetrouwheid (joods) en de in de vorige paragraaf genoem-

de voor Israël verboden praktijken van de volkeren (buiten Israël). Anders dan 

de ‘magi’ van Matteüs laat hij zich niet leiden door de Schrift en de God van 

Israël (Mt 2,5-12): hij wil de proconsul Sergius Paulus afhouden van het 

woord van God en zijn geloof verhinderen (Hnd 13,7-8)
340

. Barjezus wordt 

door Saul/Paulus gestraft met tijdelijke blindheid (Hnd 13,11). Deze straf 

roept de blindheid van Saul zelf in herinnering, die vóór zijn (tijdelijke) blind-

heid net als Barjezus de verkondiging trachtte te verhinderen (Hnd 9,1-9)
341

. In 

tegenstelling tot die situatie, waarbij Saul bij de hand werd genomen 

(, Hnd 9,8; 22,11), is er niemand die Barjezus bij de hand neemt 

(, Hnd 13,11). De straf met ‘niet kunnen zien’ maakt het Barjezus 

onmogelijk zijn arbeid als magiër uit te voeren.  

 

b.1 Duivelszoon verslagen 

 Commentaren zien in dit verhaal de overwinning van Paulus over de 

magiër, met een daadwerkelijk uitgevoerde straf
342

. Nock herkent er het motief 

                                                 

 
339

 LXX Jr 34,9 (Jr 27,9) verbindt ‘pseudoprofeten’ niet met /, wel met 

,  (Hnd 2,17), en .  
340

 MARGUERAT, Magic, p. 121 noemt daarnaast nog zijn functie bij de Romein Sergius en dat 

hij een Jood is, die het reddend ingrijpen van de God van zijn voorvaderen wil verhinderen.  
341

 Voor het metaforisch gebruik van ‘blindheid’ door Lucas zie: D. HAMM, Sight to the Blind: 

Vision as Metaphor in Luke, in Biblica 67 (1986) 457-477; ID., Paul’s Blindness and Its 

Healing: Clues to Symbolic Intent (Act 9,22 and 26), in Biblica 71 (1990) 63-72; C. DIONNE, 

Élymas frappe de cécité (Ac 13,6-12) ou un homme enfin cohérent avec lui-même, in 

Theoforum 44/2 (2013) 265-297.  
342

 FITZMYER, Acts, p. 501; JERVELL, Apostelgeschichte, pp. 344-349; PETERSON, Acts, pp. 

380-382; C.H. LINDIJER, Handelingen van de Apostelen II (De prediking van het Nieuwe 

Testament), Nijkerk, Uitgeverij G.F. Callenbach bv, 1979, p. 19: “Paulus is sterker dan de 

tovenaar. Het christelijk geloof staat in contrast tot de magie en overwint deze”. PERVO, Acts, 
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van de ‘succesvolle vloek’ in, een Godsoordeel
343

. Garrett beschouwt deze 

ontmoeting als een confrontatie tussen representanten van God en de duivel
344

. 

Dat Saul Barjezus uitmaakt voor een zoon van de duivel (, Hnd 

13,10) ondersteunt deze visie, evenals zijn typering van pseudoprofeet als 

iemand die de rechte ( wegen van de Heer tot kronkelwegen maakt 

(Hnd 13,10, vgl. Hnd 8,21)
345

. Dat is het tegendeel van wat de profeet 

Johannes verkondigt (‘kromme wegen recht maken’, Lc 3,4-6; vgl. Js 40,3-5).  

 Klauck gebruikt dezelfde elementen van het verhaal als Garrett om deze 

scène te zien als een aanvaring tussen enerzijds Barjezus, de magiër, en 

anderzijds Saul
346

. Hij voegt eraan toe dat de naam ‘Barjezus’ (zoon van 

Jezus) een aanwijzing is dat het ambigue ‘magie’ een gevaar is, ook onder de 

leerlingen (volgers van Jezus). Dat Barjezus een ‘Jood’ is (Hnd 13,6), wijst er 

volgens een artikel van Rick Strelan op dat hier sprake is van een conflict over 

de juiste interpretatie van de leer
347

. Barjezus wordt een ‘Jood’ genoemd en 

naast deze joodse Barjezus treedt Saul op, die het woord verkondigt in de 

synagogen van de Joden (Hnd 13,5). Volgens Strelan is het voor Lucas 

gewoon om de term ‘Joods’ te gebruiken voor een individu dat ‘christen’ is en 

wordt er in deze tekst dus geen oppositie gecreëerd tussen ‘de Jood Barjezus’ 

en ‘de christen Saul’
348

. Saul en Barjezus staan in dezelfde traditie, maar het 

wordt in dit verhaal duidelijk dat Sauls verkondiging geïnspireerd is door de 

heilige Geest (Hnd 13,1-2) en die van Barjezus niet. Ook Strelan wijst op 

‘zoon van de duivel’ ( ) als tegenstelling tot de naam Barjezus 

(zoon van Jezus). De bedreiging die Barjezus met zijn leer vormt binnen de 

eigen groep (de ‘christenen’) maakt hem tot een negatief personage, niet 

zozeer het feit dat hij magos is, aldus Strelan
349

. 

 

b.2 Barjezus en Simon lijken op elkaar 

 Barjezus en Simon hebben de nodige overeenkomsten. Ze opereren beiden 

niet op het grondgebied van ‘Israël’: Barjezus is op Cyprus, Simon is in 

Samaria en ze worden allebei in verband gebracht met ‘magie’. Zowel Simon 

                                                                                                                                

 
pp. 323-327. Zie ook CADBURY, Luke-Acts, pp. 143-144; TANNEHILL, Unity II, pp. 161-163; 

SPENCER, Journeying, pp. 148-153. 
343

 NOCK, Paul and the Magus, p. 328. 
344

 GARRETT, Demise, pp. 80-81. 
345

 Ibid. 
346

 KLAUCK, Magic, pp. 47-54. 
347

 STRELAN, Bar Jesus. 
348

 Ibid., p. 67. 
349

 Ibid., p. 81; vgl. ook KLAUCK, Magic, pp. 47-54.
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als Barjezus worden geconfronteerd met aanzienlijke mannen onder de 

leerlingen: Petrus en Paulus. Beiden ook worden vermanend toegesproken 

door hun opponenten, zelfs met overeenkomende woorden als ‘recht, juist’ 

(, Hnd 8,21 // Hnd 13, 10) en ‘(on)recht/(on)gerechtigheid’ (-, 

Hnd 8,23 // Hnd 13,10) en met allusies op oudtestamentische teksten (voor 

Hnd 8,20-23 zie §V,2.d.4; Hnd 13,10 // Spr 10,9) en noch Barjezus noch 

Simon worden expliciet om hun magie veroordeeld, hoewel Barjezus wel met 

blindheid geslagen wordt en niet meer kan ‘zien’. 

 Richard Pervo gaat in op de gelijkenis tussen de verhalen van Petrus met 

Simon en Paulus met Barjezus. De bekering van een Romein door Paulus, net 

als Cornelius door Petrus (Hnd 9), evenals beider confrontaties met magie 

zetten Paulus hier neer, volgens Pervo, als de grotere van beiden, vooral omdat 

‘zijn’ Romein hoger in rang was, en vanwege het grote effect van zijn vloek 

over Barjezus
350

. De aard van het verhaal, een magiër die zijn beschermheer 

verliest, heeft trekken van de Actus Vercellenses, 8-15, waarmee Pervo de 

Paulus-Petrus parallellie onderstreept ziet
351

. Nock geeft aan dat Lucas met het 

verhaal van Barjezus drie doelen bereikt. Allereerst laat het verhaal een 

positieve relatie tot de Romeinse gezagsdragers zien. Ook geeft het 

Paulus/Saul autoriteit doordat hij een ‘Gottesurteil’ velt, vergelijkbaar met dat 

van Petrus over Ananias en Saffira (zie ook vorige subparagraaf). Ten slotte 

tekent het verhaal ‘christendom’ in contrast tot ‘magie’
352

. Volgens Nock 

associeert Lucas ‘magie’ met een joodse avonturier als Barjezus en vergelijk-

bare figuren in Hnd 19,13-20 en ook met een gelegenheidsbekeerling als 

Simon. Ook deze laatste moet het gezag van de apostelen uiteindelijk er-

kennen (Hnd 8,24)
353

.  

 Marguerat wijst erop dat, gezien het dubbele karakter van magie, Lucas als 

schrijver de aanwijzingen moet geven hoe magie verstaan moet worden, zowel 

in het verhaal van Simon als in dat van Barjezus
354

. Dat doet Lucas niet zozeer 

met  en  (dan had hij ook direct voor  kunnen kiezen, 

aldus Marguerat), maar hij laat in de verdere ontwikkeling van Simon zien dat 

hij kritisch tegenover magie staat. Bij Barjezus is het verderop in Handelingen 

dan duidelijk hoe magie geïnterpreteerd moet worden: Barjezus wordt als 

magiër direct negatief gekarakteriseerd. 
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 PERVO, Acts, p. 324-327. 
351

 Ibid., p. 323. 
352

 NOCK, Paul and the Magus, p. 330.  
353

 Ibid. 
354

 MARGUERAT, Magic, p. 117.  
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  Bovenstaande auteurs zijn het eens over een negatieve typering van 

Barjezus. Omdat hij een ‘magiër’ is en er ook over Simon wordt gezegd dat hij 

aan magie doet, is het verleidelijk de negatieve typering van de magiër 

Barjezus op Simon toe te passen. In de volgorde van het verhaal is het echter 

de indruk die de lezer van de magie-beoefenaar Simon krijgt die kan bepalen 

hoe hij tegen de magiër Barjezus aankijkt. Omgekeerd kan dat niet gelden: de 

negatieve indruk die de lezer aan Barjezus overhoudt bestaat nog niet als hij 

het verhaal van Simon leest. 

 

b.3 Barjezus en Simon verschillen van elkaar 

 Naast de overeenkomsten tussen de twee verhalen en de figuren Simon en 

Barjezus zijn er echter ook verschilpunten: 

 1) de wijze waarop Barjezus en Simon aan ‘magie’ worden gerelateerd 

verschilt: Barjezus wordt ‘magiër’ genoemd (, Hnd 13,6.8) terwijl 

Simon ‘magie doet’ en ‘magische dingen’ bewerkstelligt (, , 

Hnd 8,9.11). 

 2) Simon kwam tot geloof (, Hnd 8,13) en na zijn doop bleef hij bij 

Filippus, terwijl Barjezus juist het geloof van proconsul Sergius Paulus wil 

verhinderen (, Hnd 13,8) en Saul en Barnabas tegenwerkt. Nock merkt 

op dat wonderen de betrouwbaarheid van de wonderdoener bevestigen en tot 

geloof leiden ()
355

. Hij doelt op het geloven van de proconsul dat volgt 

op de veroordeling van Barjezus met blindheid. Vergelijkbaar gaan Samaria en 

Simon geloven op grond van de woorden van Filippus die vergezeld gaan van 

tekenen (Hnd 8,6.9). 

 3) Barjezus wordt, anders dan Simon, niet alleen magiër genoemd, hij is ook 

een pseudoprofeet (, vgl. Lc 6,26). Daarmee wordt mogelijke 

twijfel over zijn betrouwbaarheid weggenomen: als pseudoprofeet is hij het 

tegendeel van de profeet uit het midden van Israël (Dt 18,15-22) of een profeet 

als Johannes (zie boven, o.a. Klauck, Garrett).  

 4) De uitkomst van het gesprek tussen Simon en Petrus en Barjezus en Saul 

verschilt: de straf voor Barjezus is onmiddellijk en heeft te maken met zijn 

beroep: hij wordt door Saul (en net als Saul) met tijdelijke blindheid 

geslagen
356

. Hij kan dus niet doen wat zijn praktijk van magiër-zijn ook 

inhoudt: ziener zijn
357

. De ‘straf’ voor Simon, door Petrus aangezegd, ligt in 

de toekomst, is niet beroepsgerelateerd en er is een mogelijkheid van bekering. 

                                                 

 
355

 NOCK, Paul and the Magus, pp. 327-328.  
356

 Vgl. Hnd 8,8-9.17-18: Saul is blind als ‘straf’ voor het vervolgen van de Heer; zie n. 341.  
357

 Zie NOCK, Paul and the Magus, p. 328. 
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De reactie van Paulus/Saul op Barjezus lijkt directer en heftiger. Spencer 

echter komt tot de omgekeerde conclusie, omdat de blindheid voor Barjezus 

direct ingaat en maar voor een bepaalde tijd is (, Hnd 13,11), terwijl 

Simon een toekomstige en meer permanente (dood)straf krijgt
358

.  

 5)  De ontmoetingen van Petrus en Simon en Saul (Paulus) en Barjezus zijn 

verschillend van karakter. De eerste ontmoeting met ‘magie’ in de persoon van 

Simon is een confrontatie onder leerlingen, de tweede, met Barjezus, weer-

spiegelt een aanvaring met iemand die buiten de groep leerlingen staat. Simon 

maakt al deel uit van de gedoopten in Samaria die de Geest hebben 

aangenomen en pas daarna ontmoet hij Petrus. Die confrontatie lijkt zich toe te 

spitsen op Simons positie onder de gelovigen (zie hoofdstuk V). Barjezus 

echter is voor Saul/Paulus een obstakel in de verkondiging aan Sergius Paulus.  

 

b.4 Een karakterisering van de magiër Barjezus 

 Verschillende elementen dragen bij aan de karakterisering van Barjezus: hij 

is een magiër, hij tracht Sergius Paulus het geloof te onthouden, hij werkt Saul 

en Barnabas tegen en hij is een pseudoprofeet. Hij krijgt verschillende namen, 

wat bij Lucas bij de introductie van een nieuw personage uitzonderlijk is
359

. 

Zijn tweede naam, Elymas, is raadselachtig. Het is geen adequate vertaling 

van zijn naam Barjezus en ook niet van het woord ‘magiër’ (Hnd 13,8). 

Strelan geeft er een interessante verklaring voor: Flavius Josefus noemt 

Elymus () als ‘aartsvader’ van de Perzen360
. Ook Pervo legt via 

Josefus een verband met ‘magie’: hij vertelt over een Romeins gouverneur op 

Cyprus met een Joodse magiër die in een tekstvariant de naam ‘Etoimas’ 

(Elymas) heeft
361

. Meer dan Simon wordt Barjezus zelf als ‘magiër’ getekend 
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en gezien de bredere context: zijn tegenwerking, zijn straf door blindheid, is 

dat geen positief portret. Daar draagt ook aan bij dat hij door Saul nog een 

extra naam toegevoegd krijgt: ‘duivelszoon’ ( , Hnd 13,10), een 

scherp contrast met zijn eigen naam ‘Barjezus’ (zoon van Jezus). Dit levert 

samen een negatief beeld op van Barjezus, negatiever dan het beeld van 

Simon. De laatste wordt wel net als Barjezus met ‘magie’ in verband gebracht. 

Ook dat hij een bepaalde ‘macht’ tegen betaling wil verwerven, wordt hem 

door Petrus verweten als ‘niet juist tegenover God’, maar hij wordt geen 

 genoemd en vormt geen hindernis voor Filippus of Petrus. 

Hij is tot geloof gekomen en zijn geloven kan vergeleken worden met dat van 

Sergius Paulus. Deze laatste gaat geloven om wat hij ziet gebeuren en wat hij 

leert over de Heer, zoals Simon hoorde wat Filippus verkondigde en ook zag 

wat er gebeurde (,  // , Hnd 8,13; 13,12). 

 Deze episode waarin Saul Sergius Paulus ontmoet, waarin ook zijn eigen 

vervolging en blindheid in herinnering worden gebracht en waarin hij gehin-

derd wordt door de magiër Barjezus, leidt ertoe dat Saul vanaf hier ‘Paulus’ 

heet. In Hnd 13,9 wordt dit gezegd, hoewel er geen oorzakelijk verband ge-

noemd wordt. De naamsverandering van Paulus en de dubbele verwarrende 

naamgeving van Barjezus dragen ertoe bij dat er aandacht gevraagd wordt 

voor namen, ook voor dubbele namen. Dat heeft dit verhaal gemeen met de 

ontmoeting van Simon met Petrus. Petrus had voordat hij Jezus ging volgen de 

naam Simon (Lc 5,1-10), de naam waarmee hij na zijn ontmoeting met Simon 

in Samaria opnieuw genoemd wordt (Hnd 10,5.18.32; 11,13). Met zijn nega-

tieve karakterisering lijkt Lucas in de figuur Barjezus niet alleen ‘magie’ te 

thematiseren, maar ook bekering en blindheid en ‘zien’ (vgl. het ‘zien’ van een 

magiër), vooral in relatie tot Paulus
362

. 

  
6. Magie en Simon, eerste conclusies  

 De verkenning van het gebruik van ‘magos-terminologie’ laat zien dat er 

een belangrijke betekenisverschuiving heeft plaatsgevonden van de gewaar-

deerde en geleerde Perzische ‘magi’ naar een veel bredere groep praktisanten 

en hun activiteiten met een minder betrouwbaar imago. Dit brengt mee dat het 

scala aan activiteiten dat ‘magie’ wordt genoemd in belangrijke mate wordt 

uitgebreid. Deze activiteiten blijven niet beperkt tot wat de oorspronkelijke 

‘magi’ deden als hofadviseurs, droomduiders en astrologen, maar zijn aan-

gevuld met dubieuzere zaken als vervloekingen en bezweringen. Een precieze 
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datering van deze verandering is niet te geven. In de tijd dat Lucas-

Handelingen geschreven wordt, is er wel sprake van ambiguïteit, maar is de 

negatieve connotatie (nog) niet overheersend. Een magiër heeft voor zijn acti-

viteiten bepaalde attributen tot zijn beschikking, zoals bijvoorbeeld een staf, 

hij maakt gebruik van drankjes en kleine voorwerpen en kan aparte kleding 

dragen. 

 In Bijbelse context is ‘magie’ (breed opgevat) verdacht en verboden als iets 

wat niet bij ‘Israël’ hoort, maar eigen is aan ‘de volkeren’. Daarmee ligt het 

dicht aan tegen afgodendienst, dienst aan andere goden, waarmee het Gods-

volk zich vanzelfsprekend niet dient in te laten.  

 Voor de figuur ‘Simon’ in Hnd 8 zijn er twee interpretatierichtingen mo-

gelijk: de negatievere, zoals die geldt voor Barjezus, de magiër die verderop in 

Handelingen een rol speelt (Hnd 13,4-12), of een meer positieve, zoals de 

magiërs die in het evangelie van Matteüs de pasgeboren koning van de Joden 

zoeken (Mt 2,1-12). 

 

a) Simon, een magiër zoals Barjezus? 

 Het ligt voor de hand om Simon, zoals hij in Hnd 8 wordt gekarakteriseerd, 

allereerst te vergelijken met Barjezus in Hnd 13, omdat hij en Simon door 

dezelfde auteur worden beschreven.  

 Omdat de magos Barjezus negatief wordt gekarakteriseerd, kan het bete-

kenen dat eenzelfde negatief beeld voor Simon verondersteld moet worden. 

Als de betekenisverschuiving van magos naar ‘tovenaar’/charlatan in Lucas’ 

tijd al volledig zou hebben plaatsgevonden, dan is ‘magiër zijn’ gewoon 

verdacht. Maar een totale betekenisverschuiving moet later gedateerd worden 

– als ze al in haar geheel plaatsvindt. Daarom ook kan Matteüs, schrijvend in 

dezelfde tijd als Lucas, zijn wijze mannen als magoi/magiërs karakteriseren, 

met een positieve betekenis. 

 Het is ook mogelijk dat Lucas niet bij Simon, maar wel bij Barjezus uitgaat 

van de negatieve connotatie van magos. Dat verplicht hem om voor de dui-

delijkheid Barjezus ook met andere negatieve typeringen uit te rusten, zoals 

met ‘pseudoprofeet’, en Simon met positievere, zoals bijvoorbeeld dat hij gaat 

geloven. Het mogelijk dubieuze karakter van een karakterisering met ‘magie’ 

wordt dan door Lucas bij Simon niet, bij Barjezus wel in negatieve richting 

gestuurd. Lucas laat zo zien dat hij weet heeft van de gunstige en de ongun-

stige betekenis van magie. 

 Eenzelfde negatieve typering als voor Barjezus zou Lucas wel kunnen be-

ogen met de ontwikkelingen in Simons verhaal. Hij wordt weliswaar geen 

magos genoemd, maar wel ‘de grote kracht van God’ en heel Samaria is in zijn 

ban. Maar anders dan Barjezus staat Simon het geloof van Samaria niet in de 
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weg en hij gaat ook zelf geloven en wordt gedoopt. Hoewel Petrus’ repri-

mande sterk geïnspireerd is door het verbod op praktijken die op ‘magie’ 

lijken, doen de complicaties voor Simon zich pas voor, wanneer er niet meer 

van magie gesproken wordt. Het magos-zijn wordt echter bij Barjezus juist als 

oorzaak voor zijn gedrag aangevoerd (Hnd 13,8). 

 De verhalen van Simon en Barjezus tonen overeenkomsten maar ook ver-

schillen. Al met al lijkt het erop dat Barjezus in vergelijking met Simon on-

gunstiger naar voren komt, maar het is niet zondermeer duidelijk dat dat komt 

doordat hij een magiër is. Het kan ook zo zijn dat zijn negatieve imago ver-

oorzaakt wordt doordat hij een pseudoprofeet is en tegenwerker van Paulus.  

 

b) Simon, een magiër zoals de ‘magi’?  

 De oorsprong van het begrip ‘magie’ ligt bij de aanduiding van ‘magi’, 

Perzische priesters en hofambtenaren van ver voor de christelijke jaartelling. 

Simon wordt gezien als een ‘beoefenaar van magie’ () en zou, anders 

dan met de klassieke karakterisering als tovenaar, ook gezien kunnen worden 

als iemand die het werk doet van de ‘magi’ of ‘magiërs’
363

. Zijn werk-

zaamheden hoeven niet uitsluitend te worden beschouwd als charlatanerie, 

afgoderij, tegenstand van God of geïnspireerd door satan
364

. Zij kunnen ook de 

meer gunstige betekenis hebben van droomuitleg, interpreteren van tekenen en 

visioenen, geneeskunde. Er wordt niet veel verteld van de daadwerkelijke 

praktijken van Simon, behalve dat het ‘magische zaken’ zijn die Samaria 

versteld doen staan. Hij wordt dus niet via zijn activiteiten getypeerd met wat 

in Israël verboden is: dat wat de volkeren doen, of de mogelijk juridisch 

verwijtbare ‘magie’, hoewel Petrus er wel op zinspeelt.  

 Omdat de tekst geen uitspraak doet over de precieze invulling van Simons’ 

werk, wordt met het noemen van ‘magie’ in zijn verhaal spanning opgeroepen, 

want activiteiten van magiërs verschillen, oppervlakkig bekeken, niet zoveel 

van datgene wat Jezus en zijn leerlingen doen. De analyse van de tekst in 

hoofdstuk V zal duidelijk moeten maken of de figuur Simon al dan niet voor-

gesteld wordt als een ‘foute’ magiër en of en hoe zijn activiteiten wel verschil-

len van die van de leerlingen. Het ‘zien’ (ziener zijn) in zijn verhaal is moge-

lijk een factor, zoals dat ook het geval is bij Barjezus en Saul. 

 Voorafgaand aan deze narratieve analyse in hoofdstuk V zal in het nu vol-

gende hoofdstuk de methode Narrative Criticism uiteengezet worden. 
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IV. NARRATIVE CRITICISM EN HET VERHAAL OVER SIMON 
 

 

1. Inleiding 

 Het verhaal van Simon wordt in deze studie gelezen met behulp van 

Narrative Criticism
365

. Narrative Criticism als methode om Bijbelse teksten te 

analyseren heeft haar oorsprong in de literatuurwetenschap en borduurt voort 

op de inzichten die in de narratologie ontwikkeld zijn. Narratologie is een 

verzamelnaam voor theorieën over verhalende teksten en andere uitingen die 

een verhaal vertellen
366

. Deze theorieën zijn ook bruikbaar voor de analyse en 

interpretatie van Bijbelteksten, hoewel daaromtrent ook aarzelingen zijn. Deze 

aarzelingen, maar ook de voordelen van een narratieve lezing van Bijbel-

teksten zijn onderwerp van de volgende subparagrafen. Als aangenomen wordt 

dat de Bijbel ook uit narratieve tekst bestaat, is de vooronderstelling dat de 

Bijbel verhalen bevat
367

. Daarom wordt in de tweede paragraaf van dit hoofd-

stuk allereerst ingegaan op kenmerken van verhalen in relatie tot Narrative 

Criticism. In de derde paragraaf worden de algemene mogelijkheden om een 

tekst als verhaal te zien en om een Bijbelverhaal als narratieve tekst te 

analyseren toegepast op de tekst over Simon in Hnd 8,5-24. Vanzelfsprekend 

moet dan vastgesteld worden wat precies de grenzen van deze tekst zijn en hoe 

het verhaal gestructureerd is. De narratieve analyse zelf van het verhaal van 

Simon is onderwerp van het volgende hoofdstuk V.  

 

a) Kanttekeningen bij Narrative Criticism 

 Er bestaat terughoudendheid voor het gebruik van literaire methoden zoals 

Narrative Criticism voor Bijbelteksten. Deze aarzelingen hebben deels be-

trekking op het bijzondere karakter van de Bijbel als Heilige Schrift en het 

unieke genrekarakter van de nieuwtestamentische geschriften binnen de helle-
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nistische literatuur
368

. Vragen zijn er eveneens of Bijbelse literatuur, die lang 

geleden ontstaan is, op dezelfde manier bestudeerd kan worden als moderne 

literatuur en of het verantwoord is moderne inzichten toe te passen op deze 

oude teksten
369

. Narrative Criticism legt nadruk op de eindfase van de Bijbel-

tekst en ook dat roept twijfel op over de bruikbaarheid van deze wijze van 

exegetiseren, omdat enige kennis van de historische achtergrond van de 

teksten wel noodzakelijk geacht wordt. Uit het onderzoek naar ‘magie’ in 

hoofdstuk III van deze studie blijkt bijvoorbeeld dat het hedendaags verstaan 

van ‘magie’ anders is dan het voor de oorspronkelijke lezers moet zijn 

geweest. Porter wijst er in het overzichtsartikel Literary Approaches to the 

New Testament op dat literaire benaderingen nogal eens gepaard gaan met een 

weinig kritische houding naar methode, werkwijze en de onderbouwing 

daarvan
370

. De euforie over literair lezen betekent naar zijn mening mogelijk 

tegelijk een ontwijken van op theologische en historische gronden heikele 

kwesties
 371

. Een aantal van deze aspecten komt naar voren in de standpunten 

over het gebruik van Narrative Criticism van twee onderzoekers die zich 

toeleggen op Lucas-Handelingen, William Kurz en Joel Green, die hier bij 

wijze van voorbeeld volgen. 

 In de jaren ’80 van de vorige eeuw vatte Kurz de discussie rond literaire 

methoden voor Bijbelstudie samen in Narrative Approaches to Luke-Acts
372

. 

Bezwaren om Bijbelteksten als verhalen te zien, omdat er in verhalen fictieve 

elementen zitten die de historische waarde en betrouwbaarheid aantasten, 

verwerpt hij. Volgens hem heeft ieder verhaal, ook een historische tekst, 

fictieve elementen nodig om de lezer te boeien
373

. Een ander bezwaar, dat de 

Bijbeltekst mogelijk teruggaat op een orale overlevering en dus niet gezien 

moeten worden als ‘geschreven’ tekst maar als ‘gesproken’ tekst, weerlegt hij 
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door te zeggen dat ook een geschreven (Bijbel)tekst waarschijnlijk bedoeld 

was om voor te lezen en te horen
374

. Hij wijst er bovendien op dat, omdat de 

hedendaagse Bijbel bestaat uit teksten die op schrift overgeleverd zijn, de 

verschillen die een orale of een geschreven traditie kenmerken voor het 

verstaan van Bijbelteksten niet zo invloedrijk zijn. Mondelinge én schriftelijke 

traditie zijn beïnvloed door vergelijkbare patronen van memoriseren en vaste 

formuleringen
375

. Interessant op dit gebied is de studie van Yoon-Man Park, 

dertig jaar na dit artikel van Kurz, die op grond van de inzichten van 

cognitieve linguïstiek laat zien dat patronen van memoriseren, die hij frames 

noemt, ook de geschreven tekst ordenen en het begrip van de lezer leiden
376

. 

Literatuur op schrift heeft patronen die vergelijkbaar zijn met de gesproken 

verteltraditie.  

 Kurz benadrukt dat Bijbelverhalen een bijzondere communicatieve functie 

hebben omdat ze bedoeld zijn om te vertellen over gebeurtenissen die voor de 

eerste lezers al bekend waren
377

. De hedendaagse lezer moet zich er wel van 

bewust zijn dat Bijbelverhalen uit andere tijden en culturen stammen. Kurz 

pleit desondanks voor deze literaire bestudering van Bijbelteksten waarin hij 

mogelijkheden ziet voor nieuwe interpretatie. Hij illustreert deze opvatting 

door met een narratieve benadering betekenis te geven aan de verandering van 

stijl na de proloog in het Lucasevangelie, aan de ‘wij-passages’ en aan het 

open einde van Handelingen
378

. 

 In Methods for Luke concludeert Green, ruim twintig jaar na Kurz, dat 

Narrative Criticism als methode voor exegese geaccepteerd is
379

. Ook hij 

waarschuwt tegen het té gemakkelijk gebruiken van de methode en benadrukt 

dat de eigen achtergrond en context van de Bijbel gerespecteerd dienen te 
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worden. Bijbelteksten zijn geen verzegelde containers waaraan de literaire 

benadering als bij toverslag zin geeft, zegt hij
380

.  

 Green geeft een aantal redenen voor voorzichtigheid
381

: 

 1) Bijbelverhalen zijn verhalen binnen andere verhalen
382

. Een Bijbels 

verhaal maakt altijd deel uit van het grotere corpus van Bijbelse teksten. Het 

verwijst naar andere verhalen en veronderstelt wellicht kennis die niet in het 

verhaal zelf wordt meegegeven. Daarom kan een Bijbelverhaal niet los van de 

Bijbelse context geanalyseerd worden: het is zelf reflectie op die context
383

. 

 2) Lucas vertelt, zoals het hele Nieuwe Testament, volgens de literaire con-

venties van zijn tijd en vanuit het perspectief dat het leven en de dood van 

Jezus grote gebeurtenissen zijn
384

. Binnen de culturele, historische en 

theologische setting van de eerste eeuw na Christus zijn ze van minder belang. 

Een seculiere geschiedschrijver zou waarschijnlijk niet te veel aandacht be-

steden aan de kruisdood van een man ergens in een uithoek van het Romeinse 

Rijk
385

. 

 3) De teksten zijn niet geschreven om een getrouw beeld van het verleden te 

schetsen, maar om het gehoor / de lezers een beeld van het verleden te geven 

zoals de schrijver dat wil.  

 4) Bijbelverhalen zijn verhalen met een open einde die de lezer oproepen 

zich te engageren
386

. De betekenis van de tekst is niet vastgelegd door de 

schrijver, maar het zijn de lezers die zin geven aan de teksten
387

. 

 Kort gezegd wijst Green erop dat er bij een narratieve analyse van de Bijbel 

aspecten mee moeten wegen die zowel historisch en theologisch van aard zijn, 

als die welke de positie van de lezer betreffen
388

. 

 Porter, die hierboven aangehaald werd vanwege zijn kritiek op exegetiseren 

met een literaire aanpak, ziet er ook veel sterke kanten aan. Hij wijst op het 

serieus nemen van tekst en verhaal in hun eigen dynamiek, met oog voor 

details en ook voor theologische inkadering
389

. De mogelijkheden van een 
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toekomst van literaire benaderingen van Bijbelteksten acht hij in 1995 nog 

onbeslist, maar een methodologische onderbouwing en een bereflecteerde 

verhouding tot meer historisch Bijbelonderzoek ziet hij als sowieso nood-

zakelijk
390

.  

  

b) Bijbelteksten zijn teksten 

 De kanttekeningen bij Narrative Criticism zijn geen reden om van de 

methode af te zien, zoals Kurz en Green ook aangeven. Kurz reikt aan wat er 

onder meer tegen de bezwaren – vooral van anderen – valt in te brengen.  

 De veronderstelde heiligheid of door God gegeven status van Bijbelteksten 

bijvoorbeeld verandert niets aan het feit dat ook Bijbelteksten deel uit maken 

van een bestaand (gigantisch) netwerk van teksten
391

. Weren zegt daarover: 

“Niemand kan dat reusachtige netwerk in zijn geheel overzien. (…) Bij het 

lezen vergelijken we de inhoud van de tekst met de inhoud van andere teksten. 

Tekstschrijvers doen dat trouwens ook. Bij het lezen en schrijven zijn we op 

een of andere manier continu in gesprek met andere teksten”
392

. Wat Weren 

hier zegt over teksten in het algemeen geldt ook voor Bijbelsteksten. Zij 

maken deel uit van dit netwerk en zijn in gesprek met andere teksten. Zij 

verschillen daarin niet van ‘seculiere’ teksten. Wel is er een min of meer 

vanzelfsprekende eerste afgrenzing van het tekstnetwerk gegeven, omdat de 

Bijbelteksten een soort natuurlijke inbedding hebben in andere Bijbelse 

verhalen. Dat is ook wat Green boven bedoelt met ‘verhalen binnen andere 

verhalen’. Het zijn Bijbelse verhalen in Bijbelse verhalen. Dat brengt met zich 

mee dat het begrijpen van Bijbelse teksten vraagt om onderzoek of, en zo ja 

hoe, een Bijbeltekst voortborduurt op een andere Bijbeltekst, of deze uitwerkt 

of herinterpreteert. Dat geldt overigens vergelijkbaar voor iedere tekst die deel 

uitmaakt van een groter corpus. 

 Een andere bezwaar tegen Narrative Criticism kan zijn dat het inge-

wikkelder is om Bijbelteksten te begrijpen dan eigentijdse teksten. Dat is niet 

zozeer omdat het Bijbelteksten zijn, maar doordat de teksten uit een andere 

cultuur en tijd stammen. Deze typerende eigen culturele achtergrond maakt 

echter niet dat ze anders behandeld moeten worden. Ze zijn geschreven in een 

bepaalde tijd, in een bepaalde setting – voor het Nieuwe Testament de helle-
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nistische cultuur van de eerste eeuw na Christus – en de hedendaagse lezer 

moet zich van deze achtergrond bewust zijn, zoals de lezer dat bij elke tekst uit 

een andere tijd en cultuur moet zijn. 

 Zo hoeft ook een specifieke bedoeling van Bijbelschrijvers: de lezer in-

voeren in de geloofstraditie, geen reden te zijn om van Narrative Criticism af 

te zien. Dat speciale doel van de schrijver biedt mogelijk wel enig zicht op het 

waarom van de inhoud van de tekst, maar laat onverlet dat die boodschap in 

verhaalvorm wordt aangeboden. Zelfs wetteksten, zoals die bijvoorbeeld te 

vinden zijn in Leviticus, staan ingekaderd in een verhaal. Het lijkt ook niet 

uniek voor Bijbelschrijvers om een bepaald doel te hebben met hun werk: 

waarschijnlijk heeft iedere auteur een reden om te schrijven voor een bepaald 

publiek.  

 Resseguie geeft aan in zijn ‘handboek’ Narrative Criticism of the New 

Testament uit 2005
393

 dat teksten, door ze te bestuderen in hun uiteindelijke 

vorm en in samenhang met andere verhalen en verhaalgedeelten, meer, of 

anders, betekenis krijgen
394

. Hij ziet het als winst dat de tekst serieus genomen 

wordt om wat ze zelf te zeggen heeft. De lezer wordt uitgedaagd te kiezen hoe 

te reageren en betekenis aan de tekst te verlenen
395

.  

 De vraag van Porter aan het slot van de vorige subparagraaf naar de 

toekomst van literaire methoden lijkt beantwoord: Narrative Criticism heeft 

zijn bestaansrecht bewezen naast andere exegetische methoden, wat ook mag 

blijken uit de vele boeken en artikelen die verschijnen over narratieve 

bestudering van Bijbelteksten
396

. 
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2. Verhalende teksten 

 Als het uitgangspunt gedeeld wordt dat de Bijbel verhalen bevat die als 

zodanig gelezen kunnen worden, is het van belang te omschrijven wat 

verhalen precies zijn. We baseren ons daartoe in belangrijke mate op Mieke 

Bal, die sinds de jaren ’70 diverse wetenschappelijke publicaties op haar naam 

heeft op het gebied van verhaalanalyse, zoals De theorie van verhalen en 

vertellen en Narratology. Introduction to the Theory of Narrative
397

. Zij is niet 

alleen bekend met verhalen en literatuur, maar heeft vooral in de jaren ’80 van 

de twintigste eeuw haar inzichten ook toegepast op Bijbelse teksten en 

daarmee laten zien dat haar theorie bruikbaar is voor Schriftinterpretatie
398

. De 

kenmerken van verhalende teksten
399

 zullen hoofdzakelijk met behulp van de 

verhaaltheorie van Bal beschreven worden, met aanvullingen die ontleend 

worden aan andere auteurs.   

 Bal constateert: “Iedereen weet wel zo ongeveer, wat verhalende teksten 

zijn, maar lang niet altijd is het gemakkelijk te beslissen, of een bepaalde tekst 

daartoe gerekend kan worden (…)”
400

. In een verhalende tekst wordt in elk 

geval een verhaal verteld. Dat blijkt ook uit de definitie van ‘narrative’ in het 

handboek van literaire termen van M.H. Abrams. ‘Narrative’ (‘narratief’) en 

‘story’ (verhaal) zijn nagenoeg identiek: “A narrative is a story, whether told 

in prose or verse, involving events, characters, and what the characters say and 

do”
401

. Onder het lemma narratology wordt story door hem verder 

gespecificeerd als “a mere sequence of events in time”
402

. Een verhalende, 
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narratieve tekst vertelt een verhaal en dat verhaal is een opeenvolging (in de 

tijd) van gebeurtenissen waarin personages een rol spelen. 

 Bal onderscheidt drie lagen in een narratieve tekst: de geschiedenis (fabula), 

het verhaal (story) en de tekst (text). Zij noemt wat bij Abrams story is: 

‘geschiedenis’, in het Engels weergegeven met een leenwoord uit het Latijn 

fabula
403

. De fabula is een serie van logisch en chronologisch aan elkaar 

verbonden events (gebeurtenissen) die worden veroorzaakt of ondergaan door 

acteurs
404

. Bal maakt daarbij geen onderscheid tussen wat acteurs zelf doen of 

wat zij ondergaan. Resseguie doet dat wel en specificeert naar actions (het 

personage is subject) en happenings (het personage is object)
405

. Voor Bal is 

dit onderscheid niet van belang. Het gaat er haar niet om hoe actief de rol van 

de acteurs is, maar om te beschrijven wat een gebeurtenis is: “de overgang van 

een toestand naar een andere toestand, veroorzaakt of ondergaan door 

acteurs”
406

. De opeenvolging van de afzonderlijke gebeurtenissen is de ge-

schiedenis. De story (verhaal) is de reeks waarin de gebeurtenissen van de 

geschiedenis op een bepaalde manier gerangschikt zijn. Er is een tekstinterne 

vertellende instantie (narrative agent) die het verhaal vertelt. Daarbij zijn er 

ook handelende en eventueel sprekende auteurs in het verhaal, die naast de 

verteller op een tweede niveau spreken
407

. Zo’n ‘verhaal’ (story) kan verteld 

en ook neergelegd worden als ‘tekst’ (text).  

 Een ‘tekst’ wordt door Bal gedefinieerd als een eindig, gestructureerd 

geheel van taaltekens
408

. Een verhalende tekst heeft nog iets extra’s: daarin 

vertelt iemand (een verteller) een verhaal dat wordt overgeleverd via het 

medium taal. Voor een lezer is alleen de tekstlaag direct toegankelijk, zoals 

Bal terecht opmerkt
409

. Dat is de belangrijkste reden waarom zij vanaf de 

tweede uitgave van de Engelse editie van haar werk start met een beschrijving 

van de tekstlaag, waar zij in eerdere edities van haar werk de geschiedenis 

(fabula) vooropstelde
410

. Zij komt tot de conclusie dat de ‘geschiedenis’ niet 
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voorgegeven is, maar datgene is wat de lezer door middel van de tekst 

bijblijft
411

. 

 

a) Samenhang van het verhaal 

 De samenhangende reeks van gebeurtenissen vormt de inhoud van het 

vertelde verhaal. Soms wordt zo’n reeks ook de plot van het verhaal 

genoemd
412

. Eisen wijst erop dat dat begrip plot heel verschillend gebruikt kan 

worden en gebruikt wordt
413

. De plot kan de inhoud zijn van het verhaal (‘wat’ 

verteld wordt), maar het kan ook de wijze van vertellen aanduiden (‘hoe’ 

verteld wordt)
414

. Zij vindt dat het verwarrende begrip plot overbodig is omdat 

de begrippen ‘wat’ en ‘hoe’ volstaan
415

. Ze ziet er vanaf om het begrip plot in 

de beschrijving en analyse van de tekst te gebruiken
416

. Ook Bal gebruikt de 

term plot niet. Beide opvattingen van plot (‘wat’ en ‘hoe’) zijn overigens niet 

altijd even strikt te scheiden
417

. Resseguie zet juist onder het begrip plot uiteen 

dat de wijze waarop het verhaal verteld wordt (‘hoe’) grote impact heeft op de 

interpretatie van ‘wat’ er verteld wordt
418

. Hij laat ook zien dat plots als vorm-

geving van het ‘hoe’ van verhalen zich volgens van elkaar te onderscheiden 

patronen ontwikkelen
419

. Plot in deze laatste opvatting waardeert in de duiding 

de elementen waarmee het verhaal opgebouwd is (zoals ook de props, de 

ogenschijnlijke onbelangrijke ‘rekwisieten’ in het verhaal, zie verderop 

§IV,2.e
420

) en hoe deze leiden tot een ‘ontknoping’ van een verhaal. Jan 

Fokkelman noemt de plot de belangrijkste organisatievorm van een verhaal, 

die als een ‘traject’ begin, midden en einde van een verhaal met elkaar 

verbindt en de grenzen van het verhaal als zinvol geheel bepaalt
421

.  

 De plot houdt een verhaal bijeen in de volgorde en samenhang van de 

gebeurtenissen (‘hoe’) en in de uiteindelijke ‘afloop’ van het verhaal (‘wat’). 
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In dit onderzoek zal, zoveel als mogelijk, in beschrijving en analyse van de 

tekst over Simon de term plot vermeden worden. Ook zonder die wellicht 

meerduidige term kan de ontwikkeling binnen het verhaal, de samenhang van 

de gebeurtenissen en het einderesultaat ervan voldoende beschreven 

worden
422

.  

 Volgens Bal kan de samenhang in een verhaal gestructureerd worden door 

een of ander gebrek aan het begin waaraan de acteur, of acteurs, iets willen 

doen. Zij streven een doel na
423

. Iets dergelijks zegt Fokkelman als hij het 

traject in een zelfstandig verhaal een zoek- of speurtocht (queeste) noemt die 

wordt ondernomen door de held om het probleem of het manco van de start op 

te heffen
424

. Het verhaal ontwikkelt zich via de acteurs die hun doel realiseren. 

De wijze waarop zij dat doen is het ‘hoe’. Park, die uitgaat van een vrij 

technische opbouw van een verhaal, zegt dat de informatie wordt geordend 

door ‘frames en subframes’ die de lezer helpen de kern van het verhaal te 

begrijpen
425

. De conventies van deze frames bepalen begin en einde van het 

verhaal en de ontwikkelingen erin (‘wat’); het verhaal zelf (‘hoe’) geeft de 

kleur aan het frame en de daarmee opgeroepen verwachtingen
426

.  

 De gebeurtenissen in een verhaal worden hoe dan ook gerangschikt tot een 

logisch geheel. Omdat zij met elkaar samenhangen en tot een ‘eindresultaat’ 

leiden, vormen ze een verhaal.  

  

b) Onderdelen van een verhalende tekst 

 Een verhaal wordt samengesteld uit verschillende elementen zoals 

personages die de gebeurtenissen veroorzaken of ondergaan en er een grotere 

of kleinere bijdrage aan leveren, de setting waarin de gebeurtenissen plaats-

vinden gedurende een al dan niet benoemde tijd, en de plaats(en) waarin 

degebeurtenissen zich afspelen. 

 Volgens Weren is vertellen een “wereld-in-woorden” scheppen, “die niet 

samenvalt met de werkelijke wereld waarin wij leven, maar daar toch bepaalde 

kenmerken mee gemeen heeft”
427

. Deze wereld van het verhaal moet in de 

analyse gerespecteerd worden, ook als er dingen gebeuren die niet mogelijk 

zijn in de ‘echte wereld’, zoals dieren die spreken (bv. de ezelin van Bileam, 
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Nu 22-24) of bomen die een koning kiezen (Re 9,8-15, een verhaal binnen een 

verhaal)
428

.  

 De middelen die gebruikt worden om deze wereld-in-woorden te creëren, 

kunnen bij bestudering van de tekst stuk voor stuk beschreven en geanalyseerd 

worden
429

. 

 Er is geen definitie die afbakent welke componenten samen een verhaal 

vormen, maar verschillende auteurs doen wel suggesties.  

Kurz, boven genoemd (§IV,1), zegt dat elk narratief onderzoek van een tekst 

zich bezighoudt met ‘verhaallijn, vertellers, point of view (punt van waaruit 

gezien/verteld wordt), impliciet commentaar en het leesproces’
430

. 

Green, genoemd in dezelfde paragraaf, heeft het over ‘thema, plot, personage, 

point of view, enzovoort’
431

. 

Powell, een van de eersten met een schematisch overzicht van Narrative 

Criticism, onderscheidt ‘verhaal en verhaalverloop, gebeurtenissen, 

personages en setting’
432

. 

Resseguie komt in zijn methodebeschrijving van Narrative Criticism tot 

‘retoriek, setting, personage, point of view en plot’
433

. 

Eisen noemt ‘de verteller en geadresseerde, de tijd en manier van vertellen en 

gebeurtenissen en personages’
434

. 

Richard Cassidy geeft aan dat een verhaal bestaat uit vier verschillende 

essentiële bouwstenen: ‘plot, personages, tijd en setting’, naast literaire 

technieken die de schrijver inzet om zijn lezers te bereiken (voor Cassidy zie 

§VI,4.b)
435

. 

 De verschillende elementen die deze auteurs noemen, laten zich ordenen 

onder de twee overkoepelende begrippen ‘wat’ en ‘hoe’: de inhoud van het 

vertelde (‘wat’) en de manier waarop er verteld wordt (‘hoe’). 
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 ‘Wat’ er verteld wordt, is de reeks samenhangende gebeurtenissen (events) 

die door acteurs worden veroorzaakt of door acteurs ondergaan (Bal)
436

. 

Vanuit de opbouw en structuur van de tekst kan vastgesteld worden uit welke 

gebeurtenissen de reeks bestaat en hoe de tekst en het verhaal afgebakend zijn. 

De opbouw hangt nauw samen met de inhoud: vanuit de reeks gebeurtenissen 

komt naar voren welke verandering plaatsvindt en welk ‘eindresultaat’ bereikt 

wordt. Zo worden thema en plot
437

 van het verhaal zichtbaar.  

 Hóe er verteld wordt, blijkt uit de wijze waarop de personages in de gebeur-

tenissen getypeerd worden, wat hun aan eigenschappen wordt toegedicht, wat 

zij zeggen en hoe zij door de verteller gewaardeerd worden. De gebeurtenissen 

krijgen een concrete setting (plaats en tijd). De invloed en positie van de 

verteller worden zichtbaar in de wijze waarop hij verhaal en personages 

presenteert (verteller, point of view, commentaar)
438

. De manier waarop de 

gebeurtenissen gerangschikt en met elkaar verbonden zijn, vormt de 

ontwikkeling binnen de tekst (verhaallijn en -verloop
439

). 

 Een beschrijving van een tekst volgens de twee invalshoeken ‘wat’ en ‘hoe’ 

bevat de verschillende elementen die de bovengenoemde auteurs opsommen. 

De interpretatie of duiding van het verhaal volgt uit de combinatie van ‘wat’ 

en ‘hoe’. Bal zegt daarover terecht dat een narratieve analyse een beschrijving 

van de tekst oplevert, op grond waarvan er betekenis aan kan worden gegeven. 

Zij nuanceert dit tot ‘een voorstel voor wat de tekst betekent’
440

. 

  

c) De afbakening van een verhalende tekst 

 De afbakening van een verhalende tekst is afhankelijk van de inhoudelijke 

samenhang van de verschillende gebeurtenissen (events) in het verhaal
441

. De 

laag van het verhaal (story) biedt de mogelijkheid de gebeurtenissen in een 
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andere dan de chronologische te vertellen, wat kan betekenen dat start en einde 

van de reeks niet eenvoudig te bepalen zijn. Als een narratieve tekst opge-

nomen is in een groter tekstcorpus en het verhaal deel uitmaakt van een groter 

geheel, is ook niet op voorhand duidelijk waar de reeks van het (deel)verhaal 

begint en ophoudt. Datgene wat de acteurs nastreven of veranderen hangt 

samen met wat gezien wordt als beginsituatie en eindresultaat. Omdat Bijbelse 

verhalen ‘verhalen in verhalen’ zijn
442

, heeft een specifiek Bijbels verhaal niet 

het eerste vers van Genesis als begin en het laatste van de Openbaring als 

einde
443

. Kleinere eenheden waarin ten minste inhoudelijke samenhang is 

tussen de gebeurtenissen moeten onderscheiden worden.  

 Verhalende teksten vertonen zowel de kenmerken van een verhaal – 

inhoudelijk consistent – als de kenmerken van een tekst. Voor Bijbelse ver-

halen kunnen de grenzen van de narratieve tekst bepaald worden met de 

gebruikelijke methoden van afbakening van (Bijbel)teksten op grond van 

opbouw en structuur.  

 Deze dubbele verankering op grond van inhoud en op grond van structuur 

omschrijft Weren. Hij definieert tekst als een kleine of grotere leeseenheid uit 

een bepaald boek
444

. De vraag naar de afbakening moet altijd beantwoord 

worden, zegt hij, met behulp van formele en inhoudelijke argumenten, die 

zoveel mogelijk aan de tekst zelf ontleend worden
445

. Tijd en plaats, waar en 

wanneer de dingen gebeuren, personages en de logica in hun handelingen 

kunnen indicaties zijn voor de eenheid van een verhaal
446

. Veranderingen in 

tijd, plaats en personages kunnen ook de overgang van het ene naar het andere 

onderdeel van verhalen betekenen. Naast deze verhaalinhoudelijke signalen 

voor de eenheid van een tekst structureren ook retorische stijlmiddelen als 

inclusie, parallellisme of motiefwoorden, herhalingen of woorden uit een-

zelfde semantisch veld een tekst. Daarmee wordt de interne ordening van een 

tekst zichtbaar en ook de manier waarop de tekst begrensd is
447

. Zoals de 

logica en inhoud van de vertelde gebeurtenissen een verhalende tekst tot een 

eenheid maken, zo gebeurt dat ook door de tekstuele kenmerken. Beide dragen 

bij aan het vaststellen van de grenzen van een verteleenheid (of de reeks van 

gebeurtenissen).  
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 In een groter tekstcorpus zoals de Bijbel zijn er thema’s, personages en 

motiefwoorden die zich over meerdere verteleenheden uitstrekken, of in 

meerdere episodes voorkomen. Daarmee worden verschillende verteleenheden 

met elkaar verbonden en langere verhaallijnen gecreëerd, of wordt bijvoor-

beeld expliciet de discussie met een bepaalde andere tekst binnen het corpus 

aangegaan. Bal gaat dieper in op deze relatie tussen verhalen en verhaal-

eenheden en op de manier waarop het ene verhaal bijdraagt aan het verstaan 

van een ander, bijvoorbeeld als leeswijzer voor de lezer of als waarschuwing 

voor een personage in het verhaal zelf
448

. Hoofdstuk VI van onze studie zal 

vanwege dit aspect op de samenhang van het verhaal van Simon met dat van 

Filippus en Petrus ingaan.  

 Ook Weren besteedt in Intertextualiteit en Bijbel uitgebreid aandacht aan de 

wijze waarop teksten elkaars betekenis beïnvloeden in de wijze waarop ze met 

elkaar ‘in gesprek gaan’
449

. Dat betekent dat het niet voldoende is om te 

beseffen dat Bijbelverhalen ‘verhalen in verhalen’ zijn, maar dat ook de onder-

linge afhankelijkheid van de verhalen en de mogelijke betekenis daarvan 

onderzocht moeten worden. Het ligt voor de hand om een verteleenheid in de 

Bijbel allereerst te lezen en te bestuderen in zijn onmiddellijke context, het 

Bijbelboek waar de verteleenheid deel van uitmaakt. In het geval van de tekst 

over Simon betreft dat het dubbelwerk Lucas-Handelingen. Vervolgens wordt 

een verhaaleenheid gelezen in de bredere context van Bijbelse teksten. Daarbij 

zijn personages, motiefwoorden en thema’s de verbindende schakels. 

 

d) Wat er verteld wordt: de gebeurtenissen in het verhaal 

 Een verhaal (story) bestaat uit een reeks met elkaar verbonden gebeur-

tenissen (events) waarin acteurs een rol hebben
450

. Al deze gebeurtenissen 

leiden ertoe dat er aan het einde van het verhaal iets veranderd is door toedoen 

van de personages. Die ontwikkeling is de inhoud van het verhaal. Het 

startpunt van een verhaal is de situatie waarin de personages verandering gaan 

brengen
451

. De situatie die de personages gaan veranderen wordt soms gezien 

als één waarin het hen aan iets ontbreekt, soms gaat het meer om iets dat zij 

nastreven en dat voor hen van waarde is
452

. Het ‘opheffen van het defect’ 
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betekent de afronding van het verhaal
453

. Het is aan de personages om hun rol 

in het verhaal zo te spelen dat de verandering plaatsvindt. Dat lukt niet altijd 

op de manier die de personages voor ogen hebben en zij bereiken niet altijd 

dat wat zij gedacht hadden. Met de laatste ‘gebeurtenis’ wordt het verhaal 

beëindigd. De verhalende tekst wordt bijeengehouden als een betekenisvolle 

eenheid door de relatie tussen de gebeurtenissen (events).  

 

e) Hoe er verteld wordt: personages, setting, de presentatie door de auteur 

 Degenen die in een verhaal een rol spelen, worden meestal ‘personages’ 

(characters) genoemd
454

. Bal houdt het in algemene zin op ‘acteur’ voor de 

handelende instantie in een verhaal. Zo’n acteur hoeft geen mens te zijn, maar 

als hij min of meer menselijke trekjes vertoont in zijn doen en laten is zo’n 

acteur een ‘personage’
455

. Personages laten de dingen in een verhaal gebeuren. 

Ze hebben verschillende rollen en hun bijdrage aan de gebeurtenissen kan 

meer of minder van belang zijn: als hoofdrolspeler (main character), 

onmisbaar voor de voortgang van het verhaal, of in een bijrol die meer ter 

‘versiering’ is van het geheel
456

. Ze kunnen tot in detail voorgesteld worden of 

minder uitgesproken (er wordt wel onderscheid gemaakt tussen round en flat 

characters
457

). Personages met een kleine rol worden door Resseguie minor 

characters genoemd. Soms functioneren zij alleen in de setting van het verhaal 

en kunnen dan ‘walk-ons’ (‘stille aanwezigen’) heten (zie verderop)
458

. Het is 

aan de auteur om personages te schetsen en het hangt van hem af wat de lezer 

weet of denkt van deze personages. Vanuit wat er van een personage verteld 

wordt, kan de lezer concluderen of hij een betrouwbaar of voorspelbaar, 

wispelturig, sympathiek, goed of slecht figuur is. 

 De lezer is afhankelijk van de auteur die de personages hun rollen geeft en 

ziet deze zoals de schrijver hen presenteert. Dat voert naar een volgend aspect. 

Wat de lezer over de personages te weten komt, weet hij niet alleen door wat 

zij doen en zeggen, maar ook door de setting waarin de gebeurtenissen 
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plaatsvinden. De setting kan vormgegeven worden met kleine details (props) 

of personages die de achtergrond kleuren
459

. Props zijn kleinigheden in het 

verhaal, rekwisieten, die juist omdat ze genoemd worden van belang zijn. 

Resseguie noemt als voorbeeld de waterkruik in Johannes 4, of de bruilofts-

kleding in Matteüs 22
460

. Voor de setting is het belang van de props verge-

lijkbaar met de walk-ons onder de personages. 

 Ook het tijdsaspect maakt deel uit van de setting
461

. Fokkelman maakt 

onderscheid tussen de tijd die nodig is om een verhaal te vertellen (de 

verteltijd) en de tijd die verloopt binnen het verhaal (de vertelde tijd)
462

. Met 

de factor tijd leidt de schrijver zijn publiek. Hij kan er dingen mee 

benadrukken of overslaan. Datzelfde kan hij doen met de setting in de ruimte: 

de gekozen locaties. Gebeurtenissen kunnen tegelijk plaatsvinden maar na 

elkaar verteld worden, er kan van de ene plaats naar de andere gesprongen 

worden en in het verhaal kan de lezer op meer plaatsen tegelijk zijn. De 

schrijver kan spelen met de symboliek van laag en hoog, donker en licht, dag 

en nacht. Zo ontstaat ruimte in het verhaal, zowel in tijd als in plaats, en wordt 

de manier waarop de lezer het verhaal begrijpt, beïnvloed.  

 Zoals gezegd kunnen aanduidingen van tijd en plaats ook de afbakening van 

een tekst markeren en als aanwijzingen gelden voor wat als begin en eind van 

een reeks verbonden ‘gebeurtenissen’ moet worden gezien. 

 Dat hangt samen met een laatste belangrijk instrument waarmee de auteur in 

de tekst de lezer stuurt: de blikrichting (point of view). Het point of view van 

de verteller in de tekst, die niet samenvalt met de auteur, kenmerkt de manier 

waarop het verhaal verteld wordt
463

. De verteller kan buiten de vertelde 

gebeurtenissen staan, alwetend zijn of zelf verwikkeld zijn in het verhaal
464

. 

Zijn standpunt komt naar voren in de selectie van de dingen die hij vertelt, de 

manier waarop hij de personages voorstelt als succesvol, hun doelen bereikend 

of niet, uit wat zij zien en zeggen enzovoort
465

. De verteller kan ook de 

personages van commentaar voorzien. Bal pleit voor een verdere precisering 
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van point of view met de term ‘focalisatie’
466

. Ze verfijnt daarmee dit begrip en 

spitst het toe op het handelen van de personages binnen het verhaal
467

. Naar 

haar mening kun je daarmee nog beter aangeven door wie welke blikrichting 

wordt gevolgd: die van de verteller (gevolgd door de lezer), of die van een 

personage dat gezien wordt of door wiens ogen gekeken wordt en waarover de 

verteller vertelt. Ook voor dit aspect van point of view is de lezer afhankelijk 

van de schrijver, zowel voor het standpunt dat de verteller in de tekst ver-

tegenwoordigt, als voor wat en hoe hij zijn personages laat zien.  

 De beschrijving van een verhalende tekst besteedt dus aandacht aan 

personages, aan tijd en plaats en aan de wijze waarop de gebeurtenissen 

gepresenteerd worden. Op grond daarvan kan de lezer tot een verantwoorde 

interpretatie van de tekst komen. 

 

f) De verantwoordelijke lezer 

  Een schrijver staat in verbinding met de lezer via de tekst: auteur → tekst→ 

lezer
468

. Degene die de tekst van een schrijver betekenis geeft, is de lezer. De 

schrijver heeft geen controle over deze betekenisgeving
469

. De tekst is wel uit-

gerust met de nodige aanwijzingen die de lezer naar een bepaalde interpretatie 

leiden. Fokkelman zet dat in Vertelkunst in de Bijbel uiteen
470

. De lezer moet 

competent zijn en nauwkeurig lezen en op zoek gaan naar de gereedschappen 

die de tekst geeft voor het juiste verstaan. Dat kan extra gecompliceerd zijn in 

teksten die in andere tijden en plaatsen zijn geschreven, voor andere lezers, 

omdat de attributen en kenmerken in de tekst in de loop der tijd, in andere 
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culturen en door taalontwikkeling nieuwe betekenissen kunnen hebben 

gekregen. De enige invloed die de schrijver heeft op het begrip van zijn werk 

loopt via de tekst zelf. Daarom is het voor een lezer ook minder interessant of 

de schrijver de intentie had om zijn eerste, veronderstelde lezers ergens van te 

overtuigen en zelfs of de schrijver dit doel bereikt heeft. Tot zover Fokkelman. 

Overigens kunnen die aanwijzingen binnen de tekst mogelijk duidelijkheid 

bieden over de bedoelingen van een schrijver, zijn eigen visie en welk publiek 

hij voor ogen heeft (implied reader)
471

. De reële schrijver en het reële publiek 

zelf liggen buiten het bereik van de tekst. 

 De noodzaak nauwkeurig te lezen en zich te laten leiden door de tekst zelf 

geldt zeker voor lezers die Bijbelse teksten bestuderen. Zij moeten alert zijn op 

zaken als de structuur van de tekst, de gebruikte woorden zowel in hun 

historische als in hun narratieve context, de compositie van het verhaal en de 

plaats die het verhaal inneemt in het hele netwerk van Bijbelse teksten en 

verhalen.  

 

g) Narrative Criticism als methode in de exegese 

 De boven beschreven ontwikkelingen binnen de literatuurwetenschap 

hebben ook de Bijbelwetenschap beïnvloed. In de laatste decennia van de 

twintigste eeuw heeft dat geleid tot de ontwikkeling van een methode van 

exegetiseren die de naam Narrative Criticism draagt
472

. De methode baseert 

zich op de bovenstaande inzichten in verhaalinterpretatie en gaat uit van een 

synchrone, literaire benadering van een Bijbeltekst waarbij de eigen dynamiek 

van verhalen betekenis geeft aan een tekst. Narrative Criticism steunt op een 

zorgvuldige bestudering en nauwkeurig lezen van de tekst, de zogenaamde 

close reading
473

. De literaire werkwijze is vruchtbaar gebleken voor inter-

pretatie van teksten en biedt ook mogelijkheden voor eerder niet-opgeloste 

tekst/verhaal problemen
474

.  

 In de volgende paragraaf wordt de tekst over Simon getoetst op de 

kenmerken waaraan narratieve teksten, volgens de theorie van Bal, dienen te 

voldoen. Vervolgens wordt de verhaaleenheid over Simon afgebakend met 

behulp van zowel narratieve elementen als aspecten van opbouw en structuur. 
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3. Het verhaal van Simon 

 De kenmerken van een verhalende tekst moeten ook voor de tekst over 

Simon gelden, wil deze tekst inderdaad als verhaal gezien mogen worden. 

Hieraan is de vraag verbonden naar de afbakening van deze verhalende tekst, 

die op zijn beurt hand in hand gaat met de vraag naar de inhoud van het 

verhaal en dus naar de reeks logisch samenhangende gebeurtenissen waaruit 

het verhaal bestaat. Uit deze reeks moet duidelijk worden wat de personages 

bereiken
475

. De afbakening van de verteleenheid op grond van tekstuele 

kenmerken en de betekenis daarvan voor de verhaallogica zullen na elkaar 

gepresenteerd worden, gevolgd door de vaststelling van de verhalende tekst 

over Simon. 

 

a) Een verhaal over Simon?  

 Als de tekst over Simon een verhalende tekst is moet ze de volgende 

kenmerken vertonen: 1) er is een vertellende instantie die te onderscheiden is 

van eventuele sprekers in de tekst, 2) de tekst heeft drie lagen: de tekst (text), 

het verhaal (story) en de geschiedenis (fabula) en 3) het geheel bestaat uit een 

reeks samenhangende gebeurtenissen (events) (§IV,2)
476

.  

 a.1) De verschillende niveaus van spreken (verteller, sprekers in het verhaal) 

komen voor in de te bestuderen tekst Hnd 8,5-24
477

. De vertelinstantie of 

narrative agent is een verteller die het verhaal presenteert als iemand die 

overzicht heeft over wat er gebeurt. Deze verteller blijkt ook op de hoogte te 

zijn van meer dan alleen de kale feiten: hij weet bijvoorbeeld wat Simon en de 

bevolking van Samaria gewoon zijn te zeggen (Hnd 8,9.11.18) en waarom de 

apostelen naar Samaria kwamen (Hnd 8,14-17)
478

. Ook binnen het verhaal zijn 

er sprekers zoals ‘iedereen in Samaria’ (Hnd 8,10) en Simon en Petrus (Hnd 

8,17-24).  

 a.2) In de tekst Hnd 8,5-24 zijn drie lagen te onderscheiden: de tekst (text), 

het verhaal (story) en de geschiedenis (fabula)
479

. Wat betreft de tekst is dit 

evident, ze staat in de normale teksteditie van het Nieuwe Testament. Met 

deze tekst wordt een verhaal (story) verteld dat bestaat uit een aantal events 
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waarin veranderingen teweeg worden gebracht
480

. De schrijver somt feiten en 

gebeurtenissen op, speelt met de chronologie en wisselt van locatie. De 

verschillende gebeurtenissen worden op creatieve wijze met elkaar verbonden 

tot een logisch geheel, waarin een en ander verandert. De onderliggende laag 

van de geschiedenis bestaat uit het geheel van gebeurtenissen, acteurs, tijd en 

locatie
481

. Deze elementen zijn te vinden in de tekst met personages als Simon 

en Filippus, de locaties Samaria en Jeruzalem en bijvoorbeeld het gesprek 

tussen Petrus en Simon.  

 a.3) De tekst over Simon vertelt een reeks verbonden gebeurtenissen die 

veroorzaakt of ondergaan worden door acteurs
482

. Het is van de vaststelling 

van de afbakening van de tekst afhankelijk hoe uitgebreid de reeks gezien 

moet worden. In de volgende subparagraaf zal deze afbakening van de tekst en 

van de reeks gebeurtenissen onderzocht worden. Nu valt vast te stellen dat er 

een voortgaande ontwikkeling zit in de komst van Filippus naar Samaria en de 

doop van Samaria en Simon. De verandering in de situatie (bijvoorbeeld: 

‘Samaria wordt gedoopt’) wordt in deze reeks door acteurs bewerkstelligd. 

Daaropvolgende gebeurtenissen als de komst van Petrus en Johannes, de gave 

van de Geest en de discussie tussen Petrus en Simon vormen opnieuw een 

samenhangend geheel waarin duidelijk is dat de acteurs de ontwikkelingen 

veroorzaken en ondergaan. 

 De drie factoren die maken dat een tekst als verhalende tekst kan worden 

gezien, zijn dus aanwezig in de tekst van Hnd 8 over Simon. De afbakening 

van deze verhalende tekst staat centraal in de volgende subparagraaf. 

 

 b) De afbakening van de verhalende tekst over Simon  

 Commentatoren zijn niet eensgezind over de afbakening van de tekst: soms 

wordt Hnd 8,4 als beginvers gezien, soms Hnd 8,5, en zowel Hnd 8,24 als Hnd 

8,25 zouden het slotvers kunnen zijn
483

. Simon zelf wordt voor het eerst ge-

                                                 

 
480 

Zie ook RESSEGUIE, Criticism, pp. 208-209. 
481 

BAL, Narratology, p. 8.  
482

 Zie §IV,2.  
483

 O.a. JERVELL, Apostelgeschichte, p. 257 noemt Hnd 8,4-25 “De missie van Filippus in 

Samaria”. PETERSON, Acts, p. 277 betitelt Hnd 8,4-25 als “Het woord gaat naar Samaria”. 

PERVO, Acts, p. 204 noemt de verzen 8,4-25 een narratieve sectie, Hnd 8,4 met Hnd 8,25 de 

inclusie, Hnd 8,4 de introductie en Hnd 8,25 de samenvattende afsluiting. Echter R.I. PERVO, 

Profit with Delight. The Literary Genre of the Acts of the Apostles, Philadelphia PA, Fortress 

Press, 1987, p. 132 neemt Hnd 8,5-25 als geheel en typeert het verhaal als ‘de oervader’ 

(grandparent) van alle (apocriefe) duels tussen Simon en Petrus. FITZMYER, Acts, p. 399 ziet 

Hnd 8,5-25 als eenheid.  



          IV. NARRATIVE CRITICISM EN HET VERHAAL OVER SIMON           131 

 

 

noemd in Hnd 8,9 en voor het laatst in Hnd 8,24. In deze paragraaf zal, met 

argumenten die aan de tekst ontleend worden, onderbouwd worden dat de 

verhaaleenheid Hnd 8,5-24 omvat
484

.  

 Het verhaal maakt in zijn geheel deel uit van de grotere narratieve eenheid 

van Handelingen en is daarbinnen opgenomen in de gebeurtenissen rond 

Filippus. Het verhaal over Filippus zelf wordt omsloten door de vijandigheid 

van Saul: Hnd 8,1.3-4 meldt dat vervolgingen door Saul de oorzaak zijn van 

Filippus’ vertrek uit Jeruzalem en Hnd 9,1-2 pakt het thema vervolgingen 

weer op in het verhaal over Saul
485

. Binnen deze verhaalsectie moet het 

verhaal over Simon afgebakend worden. De eenheid en afbakening van de 

verhalende tekst wordt vastgesteld zowel naar de verhalende kant met 

inhoudelijke aanwijzingen als eenheid van tijd, plaats en personages en de 

thematiek, als naar de tekstuele markeringen van opbouw en structuur.  

 

b.1 Eenheid van tijd en plaats 

 Het gedeelte van de tekst waarin Simon een rol speelt, geeft weinig 

informatie over tijdsaspecten. De dood van Stefanus in Hnd 7,60 vormt een 

aanwijzing dat er een nieuwe tijdseenheid begint omdat Hnd 8,1 ernaar 

verwijst met ‘op die dag’ (   ). Deze uitdrukking is in het 

evangelie geen normale tijdsaanduiding en heeft betrekking op een beslissende 

dag, een oordeel (van de Mensenzoon)
486

. Na ‘deze dag’ volgt een flashback 

die teruggaat naar voor de komst van Filippus (, was eerder, Hnd 

8,9). De tijdsintervallen variëren. Het valt te veronderstellen dat er wat tijd 

overheen gegaan is voordat Simon de status had die hij heeft in Hnd 8,9-11. 

De ‘langere tijd’ die Hnd 8,11 noemt, bevestigt dat. Ook Filippus zal tijd 

nodig gehad hebben om de bevolking van Samaria te overtuigen en te dopen, 

maar dat vermeldt de tekst niet. Alles gaat in hoog tempo, ook na de komst 

van de apostelen. Alleen het gesprek tussen Petrus en Simon wordt letterlijk 

weergegeven. Daar vertraagt het verhaal. Na het vertrek van de apostelen naar 

Jeruzalem wordt een nieuw tijd-markeerpunt gegeven bij het begin van een 

volgend deel van het verhaal van Filippus: midden op de dag, middag 

(, Hnd 8,26)
487

. Deze vermelding van het tijdstip creëert wel een 

cesuur tussen het verhaal van Filippus en Simon en Filippus en de eunuch, 
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Voor afbakening zie: WEREN, Vensters, pp. 19-28. WEREN, Windows, pp. 23-32. 
485 

De tekst schrijft de vervolgingen in Hnd 8,1 niet toe aan Saul; die interpretatie wordt 

gevoed door Hnd 8,3 en Hnd 9,1-2.  
486 

DENAUX, Vocabulary, p. 275: Lc 6,23; 10,12; 17,31; 21,34; Hnd 2,41; 8,1.  
487 

LIDDELL, Lexicon, pp. 1105-1106; kan ook 'zuidelijk' betekenen. 
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maar leidt niet direct tot een duidelijke indicatie voor de eenheid van het 

verhaal van Simon.  

 De verhaaleenheid kan bij elkaar gehouden worden door de gekozen locatie. 

Het geheel van Hnd 8,4/5-24/25 speelt zich af in Samaria, nadat de 

voorgaande gebeurtenissen in Jeruzalem plaatsvonden. Na Samaria is Filippus 

op de weg van Jeruzalem naar Gaza (Hnd 8,26). Ook de genoemde flashback 

gaat over Samaria. Deze episode rond Filippus is de enige in Lucas-

Handelingen die zich in Samaria afspeelt
488

. Tussendoor is er een klein 

uitstapje naar Jeruzalem (Hnd 8,14). Het verhaal is zelf omringd door 

vermeldingen van Jeruzalem: in Hnd 8,1b vanwege de mensen die verstrooid 

raken vanuit Jeruzalem naar Judea en Samaria, en in Hnd 8,25 door de 

terugkeer naar Jeruzalem. Dit lijken voldoende aanwijzingen om aan te nemen 

dat het verhaal van Simon door ‘Samaria’ bij elkaar gehouden wordt, hoewel 

Hnd 8,(4).14.25 zich niet of minder in Samaria afspelen. Dat laatste belemmert 

vooralsnog een precieze afbakening met Hnd 8,4 of Hnd 8,5 en Hnd 8,24 of 

Hnd 8,25. In de verzen buiten Samaria hebben daarbij ook andere personages 

dan Simon een rol. Daarom zal in de volgende subparagraaf onderzocht woren 

of wellicht door personages de eenheid in het verhaal wordt gecreëerd.  

 

b.2 Eenheid door personages 

 Het verhaal over Simon maakt deel uit van de verteleenheid over Filippus. 

Filippus is de tweede van de zeven mannen (de zeven, Hnd 21,8) op wie de 

handen zijn opgelegd (Hnd 6,5-6). Over de eerste, Stefanus, wordt verteld in 

Hnd 6,8-8,3. Met Filippus gaat het verhaal dan verder in Hnd 8,5. Filippus 

komt later nog eenmaal voor en wordt ‘evangelist’ genoemd en een van de 

zeven (     ,Hnd 21,8). Filippus’ 

optreden in Hnd 8 omvat zowel zijn werk in Samaria als zijn ontmoeting met 

de eunuch in de woestijn (Hnd 8,26-40). Het is vormgegeven als een diptiek, 

waarin Simon een rol heeft in het eerste deel. Beide gedeelten van het verhaal 

van Filippus worden op vergelijkbare wijze afgesloten en vermelden dat zowel 

degenen die vertrekken uit Samaria (Hnd 8,25) als Filippus (Hnd 8,40) hun 

weg gaan terwijl zij goed nieuws brengen (489
. 
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 Samaria en Samaritanen worden ook genoemd in Lc 9,52; 10,33; 17,11.16; Hnd 1,8; 9,31; 

15,3. 
489

 Zie: TANNEHILL, Unity II, p. 102 neemt ook beide delen samen als “Hnd 8,4-40, Samaria 

en het einde van de aarde”. KURZ, Luke-Acts, p. 101, deelt het werk van Filippus als evangelist 

in Hnd 8,4-40 op in twee thema’s: Hnd 8,5-13.26-40 over de verspreiding van het woord (p. 

144) en Hnd 8,9-24 over het spotten met magie (p. 98).  
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 De verhalende tekst over Simon is in zijn geheel opgenomen in de grotere 

verhaaleenheid over Filippus. De inbedding van Simons verhaal in dat van 

Filippus is een aanwijzing voor de begrenzing van zijn verhaal. Dat wordt 

ondersteund doordat het personage ‘Samaritanen’ alleen in deze episode van 

Handelingen voorkomt.  

 De personages Petrus en Johannes (Hnd 8,18-24) in deze tekst zijn geen 

indicatie voor de afbakening van de tekst, eerder een contra-indicatie. Zij 

traden namelijk eerder op, alleen (Petrus) of als tweetal (Hnd 3,1-4,22) en 

Petrus komt in het vervolg van Handelingen ook voor. Ze hebben partieel een 

rol in het verhaal van Simon maar hun eigen verhaal – dat van Petrus – gaat 

verder.  

 Simon is verbonden met de Samaritanen die alleen in deze tekst voorkomen 

en de tekst over Simon maakt in zijn geheel deel uit van het verhaal over 

Filippus: zo zijn vooral deze personages door hun beperkte optreden een 

aanwijzing voor de begrenzing van de tekst. 

 

b.3 Verhaaleenheid verbroken?  

 De eenheid die Samaria en Simon in de tekst creëren, wordt ‘onderbroken’ 

door een blik op Jeruzalem en de apostelen daar (Hnd 8,14). Als daarna weer 

op Samaria wordt gefocust, betekent dat tegelijk de (her-)introductie van 

nieuwe personages, Petrus en Johannes, en het verdwijnen van Filippus. De 

apostelen keren later weer terug naar Jeruzalem (Hnd 8,25). De korte 

verandering van verhaallocatie met aandacht voor de apostelen is effectief. Ze 

onderbreekt het verhaal van Filippus, dat in Hnd 8,26 opnieuw begint op de 

weg van Jeruzalem naar Gaza. Ze onderbreekt tegelijk het verhaal over Simon 

en verdeelt het in tweeën: het eerste deel eindigt met Simons doop en trouw 

aan Filippus, het tweede handelt over zijn confrontatie met Petrus. De 

‘onderbreking’ resulteert erin dat Simon en Petrus in Samaria op de voorgrond 

staan (Hnd 8,18-24). Daarmee beïnvloeden deze verzen Hnd 8,14-17 de 

ontwikkelingen zodanig, dat er een nieuwe situatie ontstaat en blijft de 

verhaaleenheid niet strikt beperkt tot de verzen waarin Simon genoemd wordt. 

Ze is uitgebreid met de verzen Hnd 8,14-17 als verbinding tussen de twee 

delen. De volgende subparagraaf onderzoekt of de teksteenheid ook uitgebreid 

wordt met verzen die voorafgaan of volgen op het verhaal van Simon.  

 

b.4 Verhaaleenheid groter dan alleen Simon 

 In Hnd 8,9 wordt Simon in een flashback met naam en toenaam voorgesteld. 

Hij was eerder in de stad dan Filippus (, was eerder, Hnd 8,9).

 Simon en Filippus lijken in verschillende opzichten op elkaar en hun 

karakterisering vertoont parallellie (zie ook §V,2.a; §V,2.b).  
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 a) Ze zijn in dezelfde stad. Van Simon wordt gezegd dat hij ‘in de stad’ was 

(  , Hnd 8,9). Dit moet de/een stad van de Samaritanen zijn, waar 

Filippus de Christus verkondigt (    , Hnd 8,5). 

 b) Het woord ‘aanhangen’ (). Lucas gebruikt het spaarzaam, maar 

in deze passage driemaal in Hnd 8,6.10.11
490

. Het aanhangen aan Filippus, 

door Samaria, komt overeen met het aanhangen aan Simon.  

 c) Ook het woord ‘tekenen’ (, Hnd 8,6.13) verbindt Filippus en 

Simon. Zoals de Samaritanen naar de tekenen van Filippus kijken, zo 

aanschouwt Simon ze.  

 De temporele verbinding met ‘was eerder’ in de karakterisering van Simon 

en de parallellie met Filippus worden verhaalmatig bevestigd als Simon na zijn 

doop trouw bij Filippus blijft (, Hnd 8,13). De introductie van 

Filippus, waarin Simon nog niet genoemd is, heeft daarom een functie in het 

verhaal van Simon en maakt er deel van uit.  

 Het verhaal van Simon wordt beëindigd met zijn laatste optreden in Hnd 

8,24. Simon keert niet terug in Handelingen en hoe het met hem afloopt wordt 

niet verteld. Ook voor Filippus ligt Samaria achter hem (Hnd 8,26). Er is wel 

nog een afrondend vers (Hnd 8,25) over degenen die terugkeren naar 

Jeruzalem. Omdat er gesproken wordt van ‘terugkeren naar Jeruzalem’ zouden 

dit Petrus, Johannes en/of Filippus (hoewel die naar de woestijn gaat, Hnd 

8,26) moeten zijn, niet Simon, en zou Hnd 8,24 het laatste vers van zijn 

verhaal moeten zijn.  Er staat echter aan het einde van de tekst een aantal 

themawoorden dat ook eerder in deze tekst gecombineerd voorkwam: de 

apostelen, Jeruzalem, het woord en de verkondiging van goed nieuws. Deze 

themawoorden dragen ook bij aan de opbouw en structuur van de tekst en 

bepalen mede de begrenzing van de tekst, zoals zichtbaar wordt in de volgende 

subparagrafen.  

 

b.5 Magie als thema  

 Simon wordt voorgesteld als iemand die ‘magie doet’ en zijn magische 

handelingen verbazen Samaria. ‘Magie’ wordt wel gezien als het over-

koepelend thema voor dit verhaal vanwege de vermelding van de twee 

woorden met de - stam in Hnd 8,9.11. Toch is het moeilijk het verhaal met 

‘magie’ in te kaderen. Woorden van ‘magie’ spelen openlijk alleen bij de 

introductie van Simon en niet in het tweede deel van het verhaal. Dit tweede 

gedeelte blijft, zonder dat magie wordt vermeld, wel in een sfeer van magie, 

onder andere met woorden van ‘zien’ en mogelijke allusies op de bestemming 
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 4 Maal in het evangelie van Lucas, 6 maal in Handelingen, waarvan 3 maal in Hnd 8.  
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van onkundige zieners
491

. Eerste en tweede deel van het verhaal horen om die 

reden bij elkaar. Maar na de ontmoeting van Petrus en Simon lijkt het thema 

‘magie’ niet afgerond. De engel die Filippus aanspreekt (Hnd 8,26), de Geest 

die hem wegneemt waardoor de eunuch hem niet meer ziet (Hnd 8,39) en de 

dromen en visioenen van Paulus, Ananias, Cornelius en Petrus bijvoorbeeld 

(Hnd 9-10) houden de wereld van zieners en/of magie aanwezig. ‘Magie’ 

wordt als thema opgeroepen met Simon, maar brengt geen adequate af-

bakening met zich mee omdat ook na dit tekstgedeelte de gebeurtenissen zich 

in een sfeer van ‘magie’ afspelen.    

 

b.6 Structuur door themawoorden en summary  

 Andere themawoorden in de tekst zijn Jeruzalem, apostelen en Samaria. Ze 

komen in Hnd 8,1b.14.25 met varianten steeds in combinatie voor. Samen 

vormen ze een raamwerk (raamwerk I) dat de tekst structureert. Er wordt een 

dubbel toneel geschetst: terwijl de gebeurtenissen in Samaria zich ont-

wikkelen, blijven de apostelen in Jeruzalem en zenden twee van hen naar 

Samaria, die ook weer naar Jeruzalem terugkeren. 

 Jeruzalem ( staat in elk van de drie verzen en de apostelen 

worden erin tweemaal als zodanig genoemd (), echter niet in Hnd 

8,25. Dat vers refereert aan hen als ‘zij die terugkeren’ ( […] 

. Dat moeten mensen zijn die in Jeruzalem waren en daar waren 

alleen de apostelen (Hnd 8,1; zie ook vorige subparagraaf over Filippus). 

Samaria ( wordt genoemd in Hnd 8,1b.14 en er wordt naar verwezen 

in Hnd 8,25 ‘de dorpen van de Samaritanen’ (). Van 

het raamwerk I dat deze ontwikkelingen van de apostelen, Jeruzalem en 

Samaria bijeen houdt, vormen Hnd 8,1b en Hnd 8,25 de begrenzing terwijl 

Hnd 8,14 de start is van een verandering.  

 Een volgend themawoord is (goed nieuws brengen) in Hnd 

8,4; 8,25 en 8,40, dat raamwerk II construeert. Eerder bleek (§IV,3.b.2) dat de 

laatste twee verzen (Hnd 8,25.40) elk een verteleenheid over Filippus afsluiten 

met ‘goed nieuws brengen’ (. Het ‘brengen van goed nieuws’ 

is vóór deze passage eenmaal eerder genoemd in Hnd 5,42. Daar zijn het de 

apostelen die in Jeruzalem, in de tempel of in iemands huis het goede nieuws 

brengen dat Jezus de Christus is. Nu in Hnd 8,4 zijn het niet de apostelen die 
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 Zie §V,2.a.5; §V,2.d.4. Vgl. LAPHAM, Peter, pp. 239-240: buitenbijbelse geschriften over 

Petrus (o.a. Actus Vercellenses) laten zien dat betrouwbare visioenen voorbehouden zijn aan 

‘ware gelovigen’. Petrus overtreft Simon in betrouwbaarheid, omdat Petrus’ visioenen gezien 

worden als ‘face-to-face’ ontmoetingen met de verrezen Heer.  
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dit doen – zij bleven in Jeruzalem – maar degenen die Jeruzalem ontvluchtten. 

Dit wordt gepersonifieerd in Filippus die het goede nieuws brengt in Samaria 

(Hnd 8,12) en aan de eunuch (Hnd 8,35). Hnd 8,4.25.40 vormen naast Hnd 

8,1b.14.25 (apostelen, Jeruzalem, Samaria) samen raamwerk II met Filippus 

en het brengen van goed nieuws als thema. Hnd 8,4 is met Hnd 8,40 daarvan 

de omraming en Hnd 8,25 functioneert als afsluiting van het eerste verhaal-

gedeelte. Dat Hnd 8,4 en Hnd 8,25 daarbinnen een eigen eenheid omsluiten, 

wordt onderstreept door het themawoord (woord), dat in beide verzen 

staat. Dat (woord) staat ook weer in Hnd 8,14 uit raamwerk I 

‘apostelen, Samaria, Jeruzalem’. Zo ontstaat een verbinding tussen beide 

raamwerken en wordt de verandering in locatie en introductie van nieuwe 

personages verankerd in het verhaal. Daarnaast staat  in Hnd 8,21 waar 

Petrus Simon geen deel geeft aan dit woord
492

. 

 Hnd 8,25 nu maakt deel uit van beide raamwerken I en II en functioneert als 

een afsluiting voor de verhaaleenheid over Simon. De vraag is met welk vers 

samen Hnd 8,25 deze verhaaleenheid insluit. In raamwerk I is dit Hnd 8,1b, in 

raamwerk II Hnd 8,4. 

 Dit laatste vers Hnd 8,4 stemt op een aantal punten overeen met Hnd 8,25: 

behalve voor goed nieuws brengen) geldt dat ook de begin-

woorden (zij nu dan) en in allebei komt (woord) voor. Er is 

ook enige overeenkomst door  in (verstrooid raken, Hnd 

8,4) en (betuigen, Hnd 8,25). Hnd 8,25 en Hnd 8,4 in raam-

werk II verbinden zo (nog los van Hnd 8,40) de onderwerpen ‘verstrooid 

raken’, ‘het getuigen van het woord en goed nieuws brengen’ en ‘van 

Jeruzalem weg en er weer naar terug’. Het woord verstrooien () uit 

Hnd 8,25 heeft echter niet alleen een verbinding met Hnd 8,4 (door maar 

ook met Hnd 8,1b waar hetzelfde werkwoord  staat
493

. Daarom kan 

ook de omlijsting die Hnd 8,1b en Hnd 8,25 in raamwerk I vormen (nog) niet 

losgelaten worden. 

 Niet alleen heeft Hnd 8,25 een verbinding met zowel Hnd 8,1b als Hnd 8,4: 

er zijn tussen de laatste twee verzen ook onderling relaties. Ze maken beide 

deel uit van een kleine teksteenheid (Hnd 8,1-4) die beschouwd kan worden 

als summary (samenvatting), een door Lucas vaker gebruikt stijlmiddel
494

. In 

zo’n summary doet hij meer dan samenvatten wat hij verteld heeft. Het is een 
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 Zie de beschrijving van Petrus, vooral §V,2.d.3. 
493  in het Nieuwe Testament alleen in Hnd 8,1.4; 11,19. 
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Vgl. D.E. AUNE, The New Testament in Its Literary Environment, Philadelphia PA, 

Westminster Press, 1987, p. 131.  
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verhaaltechniek die door meerdere onderzoekers bij Lucas gesignaleerd is. 

Aune zegt dat Lucas de summaries gebruikt om het voorafgaande met iets 

nieuws te verbinden en zo Handelingen vorm geeft door grotere en kleinere 

teksteenheden gemarkeerd te verbinden (main text unit boundaries)
495

. 

Gregory Sterling schrijft erover dat Lucas in summaries feiten en verhaallijnen 

uit voorgaande en nieuwe, volgende hoofdstukken bij elkaar brengt en zo zijn 

verhaal structureert
496

. Bruce Longenecker noemt dit soort verbindingen 

chain-link interlock constructions
497

. Eerder liet Sijbolt Noorda zien hoe Lucas 

zo’n summary ook als een literair stijlmiddel hanteert. Hij geeft aan dat Lucas 

niet alleen verhaalgedeelten verbindt door middel van summaries, maar ook 

thema’s aangeeft die hij vervolgens op verschillende manieren in verhaalvorm 

(scene) uitwerkt
498

. 

 Hnd 8,1-4 is een summary met een chain-link interlock constructie
499

. Er 

worden in deze verzen elementen uit voorafgaande en komende hoofdstukken 

verteld. Zo wordt de dood van Stefanus, waar eerder over verteld is, afgerond 

met zijn begrafenis. Dat Saul een bedreiging is voor de gemeente wijst zowel 

terug, door zijn instemming met de dood van Stefanus, als vooruit naar het 

vervolg in Hnd 9 waar over Saul verder wordt verteld. Er wordt een overgang 

gemaakt van de hoofdstukken die zich in Jeruzalem afspeelden naar de 

komende, waarvan het begin in Samaria ligt. Hnd 8,1-4 zet ook het thema neer 

dat daarna in volgende verhalen wordt uitgewerkt: de dreiging voor de ge-

meente van Jeruzalem door Saul en de verstrooiing, waarop Hnd 11,19 terug 

zal komen. Longenecker noemt Hnd 8,1b-2 een van de schakelscènes waarin 

met een terugblik op de vervolgingen vooruitgelopen wordt op Hnd 8-12
500

. Er 
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 AUNE, Environment, p. 130: Lucas gebruikt samenvattingen om incidenten te generaliseren 

en ook als overgangen die episodes openen en besluiten.  
496

 G.E. STERLING, Athletes of Virtue. An Analysis of the Summaries in Acts (2:41-47; 4:32-35; 

5,12-16) in JBL 113 (1994) 679-696, mn. pp. 682.694.  
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 B.W. LONGENECKER, Lukan Aversion to Humps and Hollows: the Case of Acts 11,27-

12,25, in NTS 50 (2004) 185-204.  
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 S.J. NOORDA, Scene and Summary, A Proposal for Reading Acts 4,32-5,16, in KREMER, 

Actes, 475-483, p. 483: “The conclusion of our passage prepares to the following unit of 

narration (…) just like its beginning represented a close connection with the preceding scene 

(…)”. 
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B.J. KOET, Lucas en Handelingen van de Apostelen, in K. SPRONK – A. VAN WIERINGEN 

(red.), De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema’s, Zoetermeer, Uitgeverij Meinema, 2011, 

158-168, p. 161 noemt de techniek van Lucas om de geboorteverhalen in Lc 1-2 in elkaar te 

laten grijpen ‘zwaluwstaartverbinding’.  
500 

LONGENECKER, Aversion, p. 188 beschouwt Hnd 8,1b-2 via het patroon A b a B als de 

schakel tussen A) Stefanus (Hnd 6-7), b) vervolgingen (Hnd 8,1b), a) begrafenis Stefanus 
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wordt volgens hem dus een flink tekstgedeelte mee ingeleid
501

. Welke uit-

werking de dreiging en verstrooiing hebben, laat Lucas zien in de volgende 

hoofdstukken: de apostelen en Stefanus blijven in Jeruzalem, maar allen raken 

verstrooid en verkondigen goed nieuws, in het bijzonder Filippus, en Saul 

wordt op zijn achtervolgingstocht gestopt. Daarna begeeft ook Petrus zich 

buiten de vertrouwde grenzen (Lydda, Joppe, Caesarea, Hnd 9,32-10) en komt 

via Saul Antiochië (Hnd 12) in beeld. De bedreiging en verstrooiing geven 

aanleiding tot een explosieve groei van de gemeente (vgl. Hnd 12,24). 

 Als Hnd 8,1-4 een teksteenheid is en een summary, is de vraag beantwoord 

welke verzen de verhaaleenheid over Simon omsluiten. Het is geen keuze 

tussen Hnd 8,1b óf Hnd 8,4 samen met Hnd 8,25; de summary in zijn totaliteit 

vormt de ene zijde van de omraming en Hnd 8,25 de andere. Daarbinnen 

speelt het verhaal Hnd 8,5-24 zich in Samaria af, als eerste gedeelte binnen 

raamwerk II. Gecombineerd vormen de twee raamwerken een kader voor een 

uitwerking van thema’s uit de summary: de bedreigingen door Saul en vooral 

hoe allen verstrooid raken. Het gevolg is dat het woord en het goede nieuws 

buiten Jeruzalem gebracht worden (raamwerk I), concreet hoe Filippus dat 

doet (raamwerk II). De concretisering gaat na deze verhalen door in Saul, een 

personage uit de summary. De voorlopige afronding van de dreiging door Saul 

klinkt in Hnd 9,31, als de gemeente in vrede kan leven. Als de dreiging voorbij 

is, kunnen ook de apostelen die in Jeruzalem bleven op pad en gaat ook Petrus 

op rondreis (Hnd 9,32).  

 De summary maakt zelf geen deel uit van een van de verhaaleenheden zoals 

ook Hnd 8,25 en later Hnd 8,40 dat niet doen. De tekst over Simon omvat dan 

Hnd 8,5-24 en is opgenomen in het eerste deel van het verhaal van Filippus. 

Het zijn deze verzen die de verhalende tekst over Simon vormen. In de vol-

gende subparagraaf worden de afwegingen samengevat die tot deze tekst-

afbakening leiden. 

 

b.7 De verhalende tekst over Simon 

 Voor de eenheid en afbakening van de verhalende tekst is allereerst gekeken 

of tijd en plaats goede markeerpunten opleveren. Voor tijd leverde dat geen 

                                                                                                                                

 
(Hnd 8,2), B) vervolgingen (Hnd 8-12) en laat de nieuwe teksteenheid beginnen in Hnd 8,4. 

Hij ziet Hnd 1,1-8,3 als de eerste verteleenheid van Hnd (p. 204). Daarmee wordt geen recht 

gedaan aan andere ‘schakels’ zoals tussen Hnd 8,3 en Hnd 9,1-2 (vervolgingen Saul); tussen 

Hnd 8,1.4 met Hnd 11,19 (verstrooien); tussen Hnd 6-7; 8,2; 11,19 (Stefanus). Om die 

redenen kan beter Hnd 8,1-4 als teksteenheid gezien worden.  
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 Vgl. LONGENECKER, Aversion, p. 204; Hnd 12,24 beschrijft dat het woord van God groeit 

en zich uitbreidt, vgl. Hnd 8,1b.  
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duidelijkheid op, voor plaats is Samaria een bindende factor, omdat het 

verhaal van Simon het enige is in Lucas-Handelingen dat in Samaria 

plaatsvindt. Qua personages zijn Simon en de Samaritanen de enigen die 

alleen in deze passage voorkomen. Andere personages hebben rollen die 

langere verhaallijnen bestrijken. Dat geldt voor Filippus en voor Petrus en 

Johannes. Het verhaal kan echter niet beperkt worden tot alleen de verzen 

waarin Simon voorkomt, onder andere omdat de inleidende verzen over 

Filippus duidelijk maken dat hij en Simon overeenkomsten hebben. Magie, 

waar Simon mee in verband wordt gebracht, biedt ook niet een strak 

thematisch kader om de verhalende tekst af te bakenen.  

 Het verhaal van Simon bestaat uit twee gedeelten waarin de tussenliggende 

verzen die over een andere plaats en personages gaan de functie hebben deze 

delen te verbinden. Daarmee komen structuur en opbouw van de tekst in zicht, 

die ook invalshoeken bieden om de tekst af te bakenen. Er is een aantal 

terugkerende woorden en zinnen die elk tot een structuurmodel van de tekst 

kunnen leiden. De constatering dat Hnd 8,1-4 een summary is, die door Hnd 

8,25 en Hnd 8,40 wordt ‘afgerond’, leidt tot de conclusie dat het verhaal van 

Simon, zelf tweedelig, ingebed is in een van de twee delen van de missie van 

Filippus. Dat verhaal van Filippus zelf wordt omsloten door Hnd 8,1.3 en Hnd 

9,1-2, waarin gewag gemaakt wordt van de vervolgingen door Saul tegen de 

leerlingen van de Heer. 

 Daarbinnen beslaat het verhaal van Simon de verzen Hnd 8,5-24 en wordt 

omsloten door Hnd 8,(1-)4 en Hnd 8,25. Commentatoren die Hnd 8,4-25 als 

eenheid zien, sluiten een deel van de eerste omraming bij het verhaal in
502

.  De 

betekenis van de summary voor de grotere teksteenheid wordt daarmee onder-

gewaardeerd. Soms wordt door auteurs de afbakening niet benoemd, maar 

wordt verondersteld dat Hnd 8,4 en Hnd 8,25 de perikoop omramen
503

. Jacob 

Jervell spreekt voor Hnd 8,25 van een overgangsvers
504

. 

 De keuze van begin- en slotvers beïnvloedt het oordeel over de omvang van 

de reeks gebeurtenissen die het verhaal vormen en welke verandering plaats-

vindt tussen begin- en eindsituatie. Met Hnd 8,4 als beginvers en Hnd 8,25 als 

einde zou de nadruk meer liggen op de verspreiding van het goede nieuws 

door degenen die verdreven zijn uit Jeruzalem en die er terugkeren, terwijl de 
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 Zie onder b) aan het begin van de subparagraaf over afbakening, mn. n. 483.  
503

 JERVELL, Apostelgeschichte, p. 257. Vgl. PERVO, Acts, p. 204. PETERSON, Acts, p. 277. 

GARRETT, Demise, p. 61. Anders kiest FITZMYER, Acts, p. 399 voor Hnd 8,5-25; Hnd 8,25 

wordt wel een samenvattend vers genoemd. 
504

 JERVELL, Apostelgeschichte, p. 266. 
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in deze studie gekozen afbakening het verhaal van Simon ziet als ingekaderd 

in de reeks verhalen die uit de summary van 8,1-4 voortkomen.  

 

De observaties over de opbouw en afbakening van de tekst kunnen als volgt 

geschematiseerd worden:  

 

A 8,1.3 Saul, vervolging, allen behalve apostelen weg uit Jeruzalem 

B 8,1b    Apostelen, Jeruzalem, Samaria  

C 8,4      Goed nieuws, het woord brengen 

 

Ia  

8,5-8 

8,9-11 

8,12-13 

       FILIPPUS IN SAMARIA 

       Filippus in Samaria  

       Simon in Samaria   

     Goed nieuws, doop in Samaria,  

       Simon bij Filippus  

B 8,14      woord  

  Apostelen, Jeruzalem, Samaria  

Ib 8,15-17 

(8,21) 

8,18-24 

       Petrus en Johannes in Samaria 

     (woord) 

      Simon en Petrus in Samaria 

 

B 8,25   (Apostelen), Jeruzalem, (dorpen van) Samaria  

C 8,25      Goed nieuws, het woord brengen 

II 

 

8,26-40 

8,35 

       FILIPPUS IN DE WOESTIJN 

     Goed nieuws  

C 8,40      Goed nieuws brengen 

A 9,1-2 Saul, vervolging, Saul weg uit Jeruzalem 

 

A    Hnd 8,1.3 en Hnd 9,1-2 vormen een inclusie om het verhaal van   

    Filippus  

B    De combinatie apostelen, Jeruzalem en Samaria (raamwerk I) samen 

    met 

C    Goed nieuws (het woord) brengen (raamwerk II) vormen de     

    raamwerken waarmee het verhaal van Filippus wordt gestructureerd.  

Ia, Ib, II De onderdelen van het verhaal over Filippus 

Ia-Ib  Het verhaal van Simon. 
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 De volgende subparagraaf onderzoekt welke reeks gebeurtenissen dit 

verhaal van Simon in de aangegeven teksteenheid Hnd 8,5-24 vormt en tot 

welke verandering deze gebeurtenissen leiden.  

 

c) Een reeks samenhangende gebeurtenissen 

 De afbakening van de verhalende tekst over Simon, Hnd 8,5-24, begrenst 

ook de reeks gebeurtenissen (events) waaruit het verhaal is opgebouwd
505

. Het 

verhaal is gecomponeerd met deze gebeurtenissen. Een ‘gebeurtenis’ is “de 

overgang van een toestand naar een andere toestand” en wordt veroorzaakt of 

ondergaan door acteurs
506

. Het verhaal van Simon bestaat uit vijf van zulke 

overgangen, gebeurtenissen, na elkaar: 1) de komst van Filippus naar Samaria, 

waar Simon bekend is (niet in de chronologische volgorde verteld); 2) de doop 

van de Samaritanen; 3) de apostelen in Jeruzalem; 4) Petrus en Johannes in 

Samaria; en ten slotte 5) Petrus en Simon in Samaria. De flashback in Hnd 

8,9-11 is de enige afwijking in de chronologische volgorde van de ge-

schiedenis. 

 

 De ‘gebeurtenissen’ zijn als volgt gerangschikt: 

 

1) Gebeurtenis 1  Hnd 8,5-11   Filippus in Samaria; Simon eerder in   

                Samaria 

2) Gebeurtenis 2  Hnd 8,12-13   Doop in Samaria; Filippus en Simon 

3) Gebeurtenis 3  Hnd 8,14    Apostelen, Jeruzalem, Samaria 

4) Gebeurtenis 4  Hnd 8,15-17  Petrus en Johannes in Samaria 

5) Gebeurtenis 5  Hnd 8,18-24   Simon en Petrus in Samaria 

 

 In elk van deze ‘gebeurtenissen’ vindt een overgang plaats. Het betreft de 

opeenvolgende veranderingen:  

 1) Simon die bekend is in Samaria en de komst van Filippus (Gebeurtenis 1, 

Hnd 8,5-11) 

De beschrijving van Simon bij zijn introductie in Handelingen vormt bijna een 

verhaal op zichzelf, maar is een situatiebeschrijving en er vindt nauwelijks 

verandering plaats. Dat gebeurt pas als Filippus komt. De beschrijving van 

Simon vertoont parallellen met die van Filippus. Simon wordt, door de 

magische praktijken waarmee hij Samaria verbaast
507

, gezien als de grote 
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BAL, Narratology, pp. 5-6; 189, zie §IV,2. 
506

 Ibid. 
507

 Zie toelichting bij de werkvertaling §I,6. 
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kracht van God. De tekenen van Filippus, het uitgaan van onreine geesten en 

genezingen maken dat er vreugde ontstaat in de stad. 

 2) De doop van de Samaritanen (Gebeurtenis 2, Hnd 8,12-13)   

Deze gebeurtenis beschrijft de overgang van een stad waar Filippus in terecht 

komt en waarin Simon de grote man is, naar een nieuwe toestand als de 

Samaritanen en Simon Filippus gaan geloven en worden gedoopt. Voor Simon 

gaat de verandering nog verder, omdat hij zich aansluit bij Filippus en bij hem 

blijft. 

 3) De apostelen in Jeruzalem (Gebeurtenis 3, Hnd 8,14) 

Deze gebeurtenis speelt zich af in Jeruzalem, waar de apostelen horen dat 

Samaria het woord van God heeft ontvangen. Dat maakt dat twee van hen 

Jeruzalem verlaten en naar Samaria gaan.  

 4) Petrus en Johannes in Samaria (Gebeurtenis 4, Hnd 8,15-17) 

Petrus en Johannes komen naar Samaria. Door hun gebed en handoplegging 

nemen de Samaritanen heilige Geest aan. 

 5) Petrus en Simon in Samaria (Gebeurtenis 5, Hnd 8,18-24) 

Deze gebeurtenis bestaat hoofdzakelijk uit een gesprek. De aanleiding is het 

aanbieden van geld door Simon die de macht wil verwerven om handen op te 

leggen om heilige Geest aan te laten nemen. Petrus wijst hem terecht, wat tot 

gevolg heeft dat Simon vraagt voor hem (Simon) te bidden. 

 

d) Het verhaal in Handelingen 8,5-24  

 De gebeurtenissen moeten als verhaal een logische samenhang met elkaar 

hebben en in hun geheel weer een verandering tot gevolg hebben. Dat is de 

inhoud van het verhaal: van de situatie aan het begin van het verhaal waarin de 

acteurs verandering willen brengen tot aan de eindsituatie en de wijze waarop 

deze verandering tot stand komt
508

.  

 De eerste gebeurtenis beschrijft dat Filippus naar Samaria gaat waar Simon 

een groot man is. In de tweede gebeurtenis blijkt dat de komst van Filippus 

(toch) geen probleem oplevert, want wat Filippus zegt, wordt geloofd en 

iedereen wordt gedoopt. Vervolgens blijft Simon bij Filippus. Nu is Filippus 

degene die grote krachten laat gebeuren. De volgende (derde) gebeurtenis 

vertelt over apostelen in Jeruzalem, die horen over Samaria. Zo wordt een 

logische verbinding gemaakt met het voorafgaande. De gang van de apostelen 

naar Samaria is de opmaat voor ‘gebeurtenis 4’ die weer in Samaria 

plaatsvindt. Het verhaal zelf motiveert waarom de twee apostelen na aankomst 

bidden en de handen opleggen: de Samaritanen hebben nog geen heilige Geest 

                                                 

 
508

 BAL, Narratology, pp. 5-6. 
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aangenomen. Impliciet wordt ermee gezegd dat heilige Geest aannemen en het 

woord van God ontvangen bij elkaar horen. Zo wordt deze gebeurtenis binnen 

de reeks geplaatst. Simon komt weer in beeld in de vijfde en laatste 

gebeurtenis. Zijn vraag om macht om heilige Geest te laten aannemen wordt 

afgewezen door Petrus. Simon komt tot een nieuwe vraag: dat wat Petrus zegt 

hem niet zal overkomen.  

 Het verhaal vertoont onverwachte wendingen – waarom worden de 

apostelen erbij betrokken, of waarom heeft Samaria geen heilige Geest 

ontvangen, of waarom reageert Petrus zo hard – maar de ‘gebeurtenissen’ na 

elkaar vormen een logisch en samenhangend geheel.  

 De vraag is dan wat er in deze gehele reeks gebeurt. De beginsituatie schetst 

de komst van Filippus in Samaria, waar Simon een belangrijk man is die 

aanhang heeft onder de Samaritanen. Aan het eind van het verhaal is de positie 

van Simon in Samaria veranderd. Niet langer voert hij, met magie, de 

boventoon. Wat Filippus verkondigt, is het dominante inzicht geworden dat 

heel Samaria aanhangt. De grote kracht van God, waar Simon voor gehouden 

werd, ziet nu zelf grote krachten gebeuren, wordt een aanhanger van Filippus 

en is niet langer groter dan de andere inwoners van Samaria. Vervolgens laat 

de ontmoeting met Petrus zien dat er ook geen sprake van kan zijn dat Simon 

een plek onder de apostelen inneemt.  

 Een eerste verkenning van de tekst Hnd 8,5-24 toont aan dat hier een 

samenhangende reeks gebeurtenissen verteld wordt. De tekst is een verhaal dat 

als een narratieve tekst geanalyseerd kan worden. 

 Wellicht kan een narratieve kijk op Simon en de functie van zijn verhaal in 

dat van andere personages een antwoord geven op een aantal vragen die aan 

het einde van hoofdstuk II geformuleerd zijn. Waarom krijgt Simon een rol en 

wordt hij door Petrus geoordeeld? Welk beeld wordt er van Simon gecreëerd 

als hij met magie geassocieerd wordt en als hij trouw Filippus aanhangt? Wat 

is zijn plaats onder de gedoopten, in het licht van de zeven en de twaalf? Hoe 

past zijn antwoord aan Petrus in het verhaal van Handelingen? In het volgende 

hoofdstuk zullen de verschillende personages van het verhaal, de tijd en plaats 

waar alles zich afspeelt en de presentatie van de gebeurtenissen door de auteur 

in de tekst onderzocht en beschreven worden met het doel een beeld te krijgen 

van Simon als verhaalfiguur. 

 

 





 

 

 
V. SIMON IN HANDELINGEN 8,5-24, EEN NARRATIEVE ANALYSE 

 

 

1. Inleiding  

 In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe het verhaal over Simon in Hnd 8,5-

24 opgebouwd is. Het beschrijft in de volgende drie paragrafen de personages 

die erin voorkomen en hun bijdrage aan de ontwikkelingen, de setting van het 

verhaal met het tijdsverloop en de locaties waar de gebeurtenissen zich 

afspelen en het standpunt dat de schrijver inneemt, of dat de personages 

innemen.  

 Op grond daarvan beschrijft de slotparagraaf het ‘wat’ en het ‘hoe’ van dit 

verhaal en het beeld van Simon dat eruit voortkomt.  

 

2. Personages 

 Simon, Filippus, de inwoners van Samaria en Petrus zijn de personages die 

een rol hebben in de gebeurtenissen rond Simon en ook de apostelen en 

Johannes worden genoemd. Deze laatsten worden samen met Petrus 

beschreven. Niet alle personages zijn actief in alle gebeurtenissen: Filippus 

ontmoet de Samaritanen en Simon in Samaria en Petrus komt daar, samen met 

Johannes, pas later. Vanaf hun komst is Filippus op de achtergrond. Het 

gesprek tussen Petrus en Simon speelt zich tussen alleen nog die twee af.  

 

a) Simon 

 Dit onderzoek stelt het verhaal van Simon centraal en het beeld dat Lucas 

van hem schetst. De beschrijving van de personages start daarom met Simon.  

  

a.1 Introductie 

  Simon is een nieuw personage en komt in Lucas-Handelingen niet eerder 

voor. Zijn naam ‘Simon’ (ook ‘Simeon’) is niet nieuw
509

. Verschillende 

                                                 

 
509 

Naast de naam ‘Simon’ wordt in deze inventarisatie ook de naam ‘Simeon’ meegenomen, 

mede omdat Petrus (Simon Petrus, Lc 5,8) zowel als andere naam Simon heeft, als ook 

‘Simeon’ (Hnd 15,14). Zie volgende voetnoot. M.N.A. BOCKMUEHL, Simon Peter’s Name in 

Jewish Sources in Journal of Jewish Studies 55,1 (2004) 58-80, pp. 58-62 laat zien dat de 

naam Simon populair is geworden in de Tweede Tempelperiode (o.a. Simon de Makkabeeër) 

en dat Simon Petrus’ eerste naam ‘gewoon’ is. Zie ook §VI,4.a. 
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mannen in Lucas-Handelingen dragen dezelfde naam
510

. De belangrijkste van 

hen is Petrus, die bij zijn eerste optreden Simon heet (Lc 4,38) en ook Simon 

Petrus wordt genoemd (Lc 5,8)
511

. Simon in Hnd 8,5-24 is de zesde in de reeks 

van Sim(e)ons
512

. Na hem volgen nog Simon de leerbewerker (Hnd 9,43) en 

Simeon Niger (Hnd 13,1).  

 Omdat er meer personages zijn die ‘Simon’ heten, is het van belang Simon 

in Samaria nader te typeren om hem van zijn naamgenoten te onder-

scheiden
513

. Lucas introduceert vaker nieuwe personages en volgens Patrick 

Dickerson doet hij dat volgens een specifiek patroon, waarin hij verschilt van 

de andere evangelisten
514

. Dickerson noemt deze vorm van presenteren bij 

Lucas New Character Narrative en ziet zo’n presentatie met steeds eenzelfde 

opbouw in totaal 56 keer terugkomen: in het Lucasevangelie 31 keer en in 

Handelingen 25 keer
515

. De opbouw van een New Character Narrative bestaat 

uit een introductie, gevolgd door een beschrijving van het personage en daarna 

het verhaal
516

. Deze vaste elementen – introductie, beschrijving, verhaal – 
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 Bij Mt en Mc komen ook verschillende personages voor met de naam Simon. Behalve 

Simon Petrus zijn dat Simon van Kana (Mt 10,4; Mc 3,18; bij Lc Simon de zeloot), Simon een 

broer van Jezus (Mt 13,55; Mc 6,3), Simon de melaatse (Mt 26,6; Mc 14,3; overeenkomst met 

de farizeeër Simon in Lc 7,36-50) en Simon van Cyrene (Mt 27,32; Mc 15,21). Bij Joh naast 

Simon Petrus: Simon, de vader van Judas Iskariot (Joh 6,71).  
511

 Zie §VI,4.a. 
512

 Behalve a) Simon voor Petrus (of Simon Petrus, Lc 4,38.38; 5,3.4.5.8.10.10; 6,14; 

22,31.31; 24,34; Hnd 10,5.18.32; 11,13) zijn dat b) Simeon in de tempel (Lc 2,25.34; 3,30), c) 

Simon, de zeloot (,Lc 6,15; Hnd 1,13;  wordt door Lc ook gebruikt voor 

strikt aan de Wet houden (Hnd 21,20, WV), en voor de stipte wijze waarop Paulus in de Wet 

is opgevoed en onderwezen (Hnd 22,3, WV); vgl. KOET, Five Studies, pp. 102-106), d) Simon, 

een farizeeër (Lc 7,43-44) en e) Simon uit Cyrene (Lc 23,26). In Hnd 15,14 wordt de naam 

Simeon voor Petrus gebruikt. Naast Petrus (Hnd 15,14) en Simeon uit Lc 2 komt er ook een 

derde Simeon voor: Simeon Niger (leraar en profeet in Antiochië (Hnd 13,1). 
513 

L. OJALA, Peter and James in Acts 12:17, Masterthesis, Amsterdam, Vrije Universiteit, 

2011, pp. 47-53: Lucas geeft alleen aan personages die eenzelfde naam hebben kwalificaties, 

of een dubbele naam, en slechts voor zover er verwarring binnen het verhaal kan ontstaan over 

de identiteit van het personage en voor zover nodig om het verhaal te begrijpen. Op deze regel 

zijn de mogelijke uitzonderingen Lc 2,38; Hnd 12,17; 17,5-9; 19,33; 25,13.  
514 

DICKERSON, Character, pp. 291-312 laat zien dat Lucas een eigen typerende wijze heeft om 

nieuwe personages te introduceren (New Character Narratives). Dickerson zelf gebruikt zijn 

observaties om aan te tonen dat Marcus het eerst geschreven evangelie moet zijn en dat Lucas 

zijn bron niet is.  
515 

Ibid., p. 293.  
516

 OJALA, Peter, p. 52, noemt als ‘markers’ voor een nieuw personage een combinatie van 

vergelijkbare elementen: de typering als persoon, een werkwoord als ‘noemen’, soms het 

voornaamwoord , soms de herkomst, soms extra informatie.  
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worden na elkaar gegeven en zelden of nooit door elkaar
517

. De introductie 

bevat, soms met een lichte variatie, de formule    (een man 

met de naam, vgl.    , Hnd 8,9)
518

. Als de naam eenmaal 

genoemd is, wordt die niet meer herhaald en komt in plaats ervan ‘deze’ 

(, vgl. Hnd 8,10)
519

. Volgens dit patroon van een New Character 

Narrative wordt Simon in Samaria gepresenteerd en hij is dus niet een van de 

eerder genoemde mannen die Simon heten
520

. 

 Het New Character Narrative is, volgens Dickerson, gereserveerd voor 

personages die in een korte episode meedoen of een kleinere rol hebben. 

‘Korte episode’ en ‘kleinere rol’ vallen niet helemaal samen: ook Maria 

bijvoorbeeld wordt voorgesteld met een New Character Narrative (Lc 1,27). 

Ze komt ook hoofdzakelijk, maar niet alleen, in een beperkte episode voor (Lc 

1-2), maar haar rol is te invloedrijk om klein genoemd te worden
521

. Niet ieder 

‘kleiner personage’ wordt met een New Character Narrative geïntroduceerd 

en het ontbreken ervan betekent niet automatisch een grotere rol
522

. In de door 

Dickerson opgesomde lijst van New Character Narratives is dat van Simon 
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 Ibid., p. 295; de enige uitzondering die Dickerson constateert is de introductie van Barjezus 

(Hnd 13,6), p. 295, n. 12, zie ook §III,5.b.4, mn. n. 359. 
518

 Ibid., p. 294. 
519

 Ibid., pp. 295.298. 
520

 Ibid., p. 297; anders dan Filippus, die in Hnd 8 niet met een New Character Narrative 

gepresenteerd wordt en niet nieuw is. Als één van de zeven wordt hij voor het eerst genoemd 

in Hnd 6,5. Dit verhaal bevat: het noemen van mannen (, Hnd 6,3.5), hun hoedanigheid 

(vol van geloof en heilige Geest, Hnd 6,5) en hun namen (Hnd 6,5) en pas na deze 

beschrijving gaat het verhaal verder. Dat is een variatie op het New Character Narrative, niet 

door Dickerson genoemd. Variaties op het New Character Narrative zijn mogelijk niet als 

zodanig door Dickerson geregistreerd, omdat zij afwijken van de door hem geobserveerde 

formule. Hijzelf (p. 296) wijst op H.J. CADBURY, Four Features of Lucan Style, in L.E. KECH 

– J.L. MARTYN (eds.), Studies in Luke-Acts. Essays presented in Honor of Paul Schubert, 

Nashville TN – New York NY, Abingdon Press, 1966, 87-102, mn. p. 88, waar Cadbury juist 

de variatie in de herhaling van verhaalelementen een stijlkenmerk van Lucas noemt. Mocht 

Hnd 6 een variant op het New Character Narrative zijn, dan kan ook bijvoorbeeld Hnd 11,27 

zo beschouwd worden (ook niet door Dickerson genoemd), dat nagenoeg op dezelfde wijze 

begint als Hnd 6,1 en ook een nieuw personage introduceert. 
521

 Maria komt vooral voor in Lc 1-2. Zij is degene die als eerste de aankondiging van de 

geboorte van Jezus verneemt. Daarna ontmoet zij Elisabet en spreekt haar Magnificat (Lc 

1,39-56). In Lc 2 is zij als moeder bij de geboorte van Jezus, bij de opdracht in de tempel en 

bij het terugvinden van de twaalfjarige Jezus in de tempel. Daarna komt zij nog ter sprake in 

Lc 8,19-21 (zonder naam) en aan het begin van Hnd (Hnd 1,14). 
522 

Zie o.a. Lc 4,38: schoonmoeder van Petrus; Hnd 1,23: Jozef Barsabbas, bijgenaamd Justus, 

en Mattias; Hnd 2,5: vrome Joden in Jeruzalem; Hnd 4,4: de priesters, de tempelcommandant, 

de Sadducceën. 
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het uitgebreidst
523

. De presentatie omvat meer dan een gewone achter-

grondschildering (background statement, Dickerson)
524

 en is bijna een klein 

verhaal
525

. Lucas beperkt zich dus niet tot de informatie die nodig is om Simon 

te onderscheiden van anderen
526

. Simon is als personage niet slechts een ‘stille 

aanwezige’, een walk-on
527

: hij krijgt ook personagetekst (Hnd 8,24), hoewel 

hij maar een beperkte rol heeft in een korte episode
528

. Zijn introductie als 

iemand die aan magie doet, brengt niet alleen hemzelf, maar ook het thema 

‘magie’ binnen in het (primaire) verhaal.  

 

a.2 Beginsituatie 

 De introductie van Simon start met (eerder zijn, Hnd 8,9), in 

het Nieuwe Testament naast deze tekst alleen nog gebruikt in Lc 23,12
529

. 

Zonder prefix komt het als  (zijn, blijven) frequenter voor en 

geeft het een toestand aan, zoals in Hnd 8,16 de ‘status’ van de gedoopten 

zonder heilige Geest (). De situatie in Samaria, waar Filippus aankomt, 

wordt beschreven aan de hand van Simon: met , met eerder zijn en met 

zijn activiteiten: 1) hij doet magie (,2) hij verbaast ( het 

volk van Samaria en 3) hij zegt dat hij een grootheid is. 
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Een zeer korte beschrijving is Hnd 1,10: twee mannen in witte kleren. De overige zijn 

langer; zie Hnd 3,2: een vanaf de moederschoot verlamde (kreupele) man, elke dag naar een 

tempelingang gebracht om een aalmoes te vragen, Hnd 5,1: een man die Ananias heet, met 

een vrouw Saffira, die een stuk grond verkoopt en niet alles van de opbrengst aan de apostelen 

afdraagt en Hnd 5,33: Gamaliël, een van het Sanhedrin, wetsleraar, in aanzien bij het volk 

(vert. WV). 
524 

DICKERSON, Character, p. 295. 
525

 De korte beschrijving van Simon heeft veel kenmerken van een verhaal: geschiedenis – 

verhaal – tekst, verteller en acteurs; de reeks verbonden gebeurtenissen echter is beperkt en 

bevat alleen de typering van een ‘beginsitatie’. Ze geeft wel een karakterisering van Simon 

maar is geen zelfstandig verhaal (of ‘ingebedde tekst’, BAL, Narratology, pp. 56-74, mn. p. 

62). 
526 

OJALA, Peter, pp. 45-53, geeft aan dat Lucas zich normaal gesproken beperkt tot 

noodzakelijke informatie. 
527

 RESSEGUIE, Criticism, p. 88. Voor de introductie van Simon zie ook §V,2.a.1. Voor walk-

on zie §IV,2.e; zie ook n. 458. 
528 

EISEN, Poetik, pp. 138-139 vat Dickerson zo samen dat deze introductie voor ‘minor’ 

personages wordt gebruikt en niet voor protagonisten. DICKERSON, Character, p. 297 geeft 

zelf aan dat het meestal (cursivering JB) gaat om kleinere personages en/of om personages 

met een rol in een beperkte episode, niet om de grote protagonisten als Johannes de Doper of 

Petrus en Paulus 
529 

Ook in Lc 23,12, om een eerdere vijandschap tussen Herodes en Pilatus aan te geven. 
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 1) Het eerste, (magie doen), beschrijft Simon met een werkwoord 

naar zijn bezigheden en niet naar zijn beroep. Dat is anders voor bijvoorbeeld 

de eunuch die een hoge beambte (Hnd 8,27) genoemd wordt of Simon, een 

leerbewerker (Hnd 9,43) en Lydia, een purperhandelaarster (Hnd 16,14). De 

gebruikte werkwoordsvorm wordt gehonoreerd in een vertaling met ‘magie 

doen’ of ‘het werk doen van een magiër’ zoals ook de meeste Bijbel-

vertalingen laten zien: ‘toverij plegen’ (SV), ‘bezig met toverij’ (NBG51) of 

‘magie bedrijven’ (WV; NBV). ‘Optreden als tovenaar’ (WV78) komt dichtbij 

een voorstelling van Simon als tovenaar/magiër, met een negatieve connotatie. 

‘Het werk doen van een ’ zonder te vertalen (Haar), laat de 

meeste ruimte voor interpretatie, maar is vanwege het Grieks weinig han-

teerbaar
530

. 

2) Uit Simons ‘magie doen’ volgt zijn tweede activiteit: hij verbaast het 

volk van Samaria (, Hnd 8,9531
. In deze passage wordt  

driemaal gebruikt (Hnd 8,9.11.13). In Hnd 8,9.11 verbaast hij de Samaritanen; 

in Hnd 8,13 is hij zelf verbaasd.  

3) De derde activiteit geeft aan wat Simon zegt () – dat hij ‘groot’ is – 

waarop de Samaritanen reageren (Hnd 8,10). De uitspraak van Simon komt 

grotendeels overeen met wat Gamaliël over Teudas zei: ‘iemand die zichzelf 

iets vond’ (   , Hnd 5,36 //     

, Hnd 8,9). Gamaliël haalt dit voorbeeld aan voor het Sanhedrin om het 

oordeel over de apostelen te doen opschorten. De tijd zal leren of hun werk 

Gods werk is. Voor de lezer is dat geen vraag: die weet dat al, zeker sinds het 

pinksterverhaal. Door het voorbeeld van Teudas wordt voor Simon de 

spanning opgeroepen of hij werkelijk ‘groot’ is. Dit woord ’groot’ is nieuw 

voor Simon vergeleken met Teudas.  

 Dat Simon ‘magie doet’ introduceert tegelijk ‘magie’ in het verhaal
532

. 

Lucas schetst vaker via iemands beroepsmatige bezigheden de sfeer van een 

volgende episode: Zacharias, priester, belofte van de Heer (Lc 1); Simon, 

boten, visser van mensen (Lc 5); Simon, leerbewerker, rein en onrein (Hnd 

10)
533

.  

 

                                                 

 
530

 HAAR, Gnostic, p. 192: “doing the work of a ”; zie §II,5.j. 
531

 Zie aantekeningen bij de werkvertaling §I,6 voor de vertaling van met 

‘verbazen’.  
532 

Vgl. n. 230; PARK, Memory. 
533

 Zie opmerkingen over ‘leerbewerker’ en ‘onrein’ bij §VI,6.b.1. 
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 De titel die Samaria aan Simon geeft: ‘de grote kracht van God’ (Hnd 8,10), 

geeft aan deze ‘magie’ ook een religieuze dimensie
534

. Soms wordt gedacht 

dat ‘Grote Kracht’ een goddelijke aanspreektitel voor Simon is, aangezien 

‘Kracht’ een Samaritaanse aanduiding kan zijn voor JHWH. Dat beeld is vooral 

in de gnostische traditie gegrond
535

. Deze mogelijke gnostische inbreng in het 

portret van Simon ligt niet in de lijn van Lucas-Handelingen. Lucas gebruikt 

 (kracht) bijna altijd om de kracht van God, Jezus of de Geest of van 

de hemel uit te drukken (ook: de kracht van Elia, Lc 1,17), of de kracht die de 

leerlingen krijgen
536

. Simon wordt met deze titel door Samaria op één lijn 

geplaatst met anderen die de kracht van God uitstralen, zoals de leerlingen en 

Jezus zelf. 

 Simon is een groot man en dat wordt benadrukt: ‘groot’ () komt vijf-

maal voor in deze perikoop (Hnd 8,7.9.10.10.13)
537

. De typering ‘groot’ 

onderscheidt Simon van Teudas (zie boven). Ze wordt bevestigd door de 

Samaritanen en met God in verband gebracht. megas)lijkt als woord 

op  (magos), met dezelfde medeklinkers
538

. Met de nadruk op de 

grootheid van Simon (megas) wordt hij, net als door het gebruik van 

(Hnd 8,9)en ,opnieuw geen (magos) genoemd, 

terwijl het woord megas de associatie met magos wel oproept.  

 Zo wordt Simon voorgesteld als een groot man in wie de Samaritanen iets 

goddelijks zien omdat hij hen verbaast in zijn handelen als een magiër. Hoe 

groot hij werkelijk is, moet blijken nu Filippus, die van de apostelen komt, in 

zijn stad arriveert.  

 

                                                 

 
534

 ‘Groot en klein’ in Hnd 8,10 sluit aan bij de thematiek van ‘groot zijn’ in Hnd 8,9-10. 
535

 LAPHAM, Peter p. 49 wijst daar op BRUCE, The Acts of the Apostles, Londen, Tyndale 

Press, 1952, die zegt dat de rabbijnen ‘ha-geburah’ (de Kracht) gebruikten als naam voor God. 

Zelf brengt Lapham (in het ‘Evangelie van Petrus’) eerder met gnosticisme in 

verband, pp. 25-29). Zie ook: SPENCER, Philip, p. 93, n. 2, die Fossum, Name, aanhaalt, die 

zich weer baseert op Kippenberg, Garizim. Beiden zien, aldus Spencer, Samaria als de 

ontstaansgrond van het gnosticisme, terwijl Spencer zelf alleen wil wijzen “op een mogelijk 

contactpunt tussen de wijze van presenteren door Lucas van Simon Magus en externe 

Samaritaanse tradities”. 
536

 Uitzondering is ‘de kracht van de vijanden’ (Lc 10,19). Behalve die van God zijn er ook 

andere krachten. Krachten worden niet altijd onmiddellijk als van God afkomstig herkend (Lc 

10,13; Hnd 4,7). Kracht valt ook niet samen met God (zie Lc 22,69). 
537

  wordt ook een aantal keren gebruikt kort voor het verhaal van Simon (Hnd 7,57.60; 

8,1.2) en vormt zo een verbinding met de dood van Stefanus en de vervolgingen. 
538

 Vgl. METZGER, Commentary, p. 313 die erop wijst dat verschillende commentaren in Hnd 

8,9 lezen voor .
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a.3 Simon na Filippus  

 Simon kleurt de situatie in Samaria waar Filippus optreedt en hij lijkt op 

hem
539

. Ze zijn in dezelfde stad, met dezelfde spelers en doen allebei wonder-

lijke dingen, die bij Simon ‘magisch’ heten, bij Filippus ‘tekenen’.  

 Parallel, of in tweeën, vertellen is eigen aan de stijl van Lucas als patroon 

binnen zijn verhaalcompositie
540

. Zijn werk bestaat uit twee boeken
541

 en 

verder vertelt Lucas bijvoorbeeld in het begin van het evangelie naast en met 

elkaar over Johannes en Jezus
542

. In Handelingen vallen de parallellen op 

tussen Petrus en Paulus
543

. Ook Filippus, degene die naar Samaria komt, lijkt 

op een ander: Stefanus, net als hij een van de zeven
544

. Het verhaal over 

Filippus heeft zelf ook twee delen (Hnd 8,9-13; 18-24). Het twee keer ver-

tellen biedt de mogelijkheid om met gebruik van overeenkomsten en con-

                                                 

 
539

 Zie personagebeschrijving Filippus in §V,2.b.1. 
540

 CADBURY, Style, wijst erop dat de stijl van Lucas gekenmerkt wordt door woord- en 

taalgebruik dat enigszins tegengesteld is in twee paren: Herhaling – Variatie, Distributie – 

Concentratie. Bij het meerdere keren vertellen van eenzelfde verhaal worden woorden/zinnen 

herhaald, maar wordt daarin ook gevarieerd. NOORDA, Scene, toont aan dat een ‘samenvatting’ 

(Summary, Zusammenfassung) uitgewerkt wordt in twee scènes (§IV,3.b.6). Zie ook J.H.A. 

BRINKHOF, Dubbelvertelling in Lucas-Handelingen, Stefanus, Filippus en Simon Petrus in 

Handelingen 6-8 als voorbeeld van complementariteit in Lucas-Handelingen, in RIEMERSMA, 

Lucas & Handelingen, 113-123. 
541 

CADBURY, Luke-Acts, pp. 8-11 beschouwt Lucas en Handelingen al als twee delen van één 

verhaal. Ook TANNEHILL, Unity I en Unity II, e.a. 
542

 O.a. J. SMIT, The Function of the Two Quotations from Isaiah in Luke 3-4, in B.J. KOET – S. 

MOYISE – J. VERHEYDEN (eds.), The Scriptures of Israel in Jewish and Christian Tradition. 

Essays in Honour of M.J.J. Menken (NovTSup, 148), Leiden, Brill, 2013, 42-55.  
543

 Zie D.P. MOESSNER, The Christ Must Suffer. New Light on the Jesus-Peter, Stephen, Paul 

Parallels in Luke-Acts, in D.E. ORTON (ed.), The Composition of Luke’s Gospel. Selected 

Studies from ‘Novum Testamentum’, Leiden, Brill, 1999, 117-153; CADBURY, Luke-Acts, p. 

232. Zie ook BROWN, Petrus, p. 40. Petrus en Paulus genezen beiden mensen van ziekten en 

onreine geesten, zelfs als zij niet zelf aanwezig zijn (Hnd 5,12-16 // 19,11-12). Allebei 

genezen ze een man die kreupel is vanaf de moederschoot (Hnd 3,1-10 // 14,8-10). De 

verrijzenis van Tabita door Petrus (Hnd 9,36-41) heeft een parallel in de verrijzenis van 

Eutychus door Paulus (Hnd 20,9-10). Zowel Petrus als Paulus krijgen de mogelijkheid om uit 

de gevangenis te worden bevrijd (Hnd 12,6-10 // 19,23-40). Beiden worden ook geroepen met 

een dubbele aanroep: ‘Simon, Simon’(Lc 22,31), ‘Saul, Saul’ (Hnd 9,4); vgl. M. RASTOIN, 

Simon-Pierre entre Jésus et Satan, in Biblica 89 (2008) 153-172, p. 163. De gave van de 

Geest in Efeze aan twaalf mannen nadat Paulus hun de handen heeft opgelegd (Hnd 19,1-7) 

doet denken aan Pinksteren, waarbij Petrus aanwezig is (Hnd 1,26 [twaalf] -2,4). In het kader 

van dit onderzoek is de parallellie opvallend tussen de ontmoeting van Petrus met Simon uit 

de wereld van ‘magie’ en Saul met de magiër Barjezus (Hnd 13,6-12), zie ook §VII,6; §III,5.b. 
544

 Zie personagebeschrijving Filippus in §V,2.b.1. Handelingen vertelt achtereenvolgens over 

Stefanus (Hnd 7) en Filippus (Hnd 8), niet over de andere vijf van de zeven. 
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trasten vanuit verschillende invalshoeken een thema uit te werken
545

. In het 

geval van Simon en Filippus is hun parallellisering interessant vanwege de 

toets voor hun optreden die door Gamaliël ingebracht is (Hnd 5,34). Wordt 

duidelijk dat Filippus’ werk in de lijn ligt van dat van de apostelen (‘Gods 

werk’)? Is Simon, die woorden in de mond neemt van Teudas, groot, of lopen 

zijn activiteiten op niets uit (‘mensenwerk’, vgl. Hnd 5,36)?  

 De verschillen in de parallellie tussen Simon en Filippus geven de 

aanwijzingen hoe hun optreden te waarderen: a) Simon wordt net als de 

Samaritanen, Filippus niet, b) Simon gaat Filippus geloven en c) hem aan-

hangen: 

 a) Simon wordt één met de Samaritanen, terwijl Filippus van Jeruzalem 

komt en weer weg gaat (Hnd 8,26 vv.)
546

. Simon wordt door de Samaritanen 

bewonderd en als groot man gezien, maar na de komst van Filippus wordt hij 

net als zij: hij gaat geloven (,Hnd 8,12.13), wordt gedoopt (, 

Hnd 8,12.13) en is verbaasd (, Hnd 8,9.11.13)
547

. Zoals de 

Samaritanen de tekenen zien bij Filippus, ziet Simon de grote krachten (Hnd 

8,6.13)
548

. In datgene waarin hij zich voorheen onderscheidde, lijkt hij op 

Samaria: de inwoners hingen hem aan, hij verbaasde Samaria (Hnd 8,9) en 

werd de grote kracht van God genoemd (Hnd 8,10) en nu blijft hij bij Filippus, 

is verbaasd en ziet krachten gebeuren (Hnd 8,13). Van een individu, met naam 

en bijnaam, wordt hij als één van de mannen en vrouwen die gedoopt worden 

(Hnd 8,12-13).  

 b) Simon gaat Filippus geloven, niet andersom en heeft, anders dan Filippus 

die ‘goed nieuws brengt’ (,Hnd 8,12), geen boodschap. 

 c) Het woord ‘aanhangen’ (komt driemaal voor in deze tekst en 

betreft steeds het aanhangen door Samaria: aan Simon en aan wat Filippus 

zegt (Hnd 8,6.10.11)
549

. Daarna hangt Simon Filippus aan, maar met een ander 

woord: (trouw aanhangen, Hnd8,13). Met het voorvoegsel 

 in het Grieks hebben deze woorden klankovereenkomst en hun be-

                                                 

 
545 

NOORDA, Scene, p. 479. 
546

 Volgens REIMER, Miracle, pp. 74.77 is dit een onderscheidend verschil tussen de ‘foute’ 

wonderdoener Simon en de ‘goede’ Filippus, zie §II,5.i.  
547

 en  worden toegelicht in de subparagraaf over de inwoners van Samaria 

(§V,2.c). 
548

 Voor ‘zien’ worden verschillende werkwoorden gebruikt: (Hnd 8,6) en 

(Hnd 8,13). Zie ook §V,2.a.4, , Hnd 8,18.  
549

 Op een totaal van 25 keer in het Nieuwe Testament, waarvan 10 maal in Lucas-

Handelingen (Lc 6 maal; Hnd 4 maal) is het drievoudig gebruik in deze passage opvallend. 

Zie DENAUX, Vocabulary pp. 538-539, :‘Karakteristiek voor Lucas’. 
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tekenis is verwant. is hierboven (§I,4) genoemd als een woord 

dat de karakterisering van Simon mogelijk positief kan inkleuren. Het komt in 

het Nieuwe Testament hoofdzakelijk voor in de eerste hoofdstukken van 

Handelingen en heeft daar een betekenis die te maken heeft met trouwe toeleg 

op de leer en gebed
550

. De wijze waarop Simon bij Filippus blijft, kan daarom 

vanwege (in plaats van ) verstaan worden als trouw 

in ‘geloof’. 

 De keuze voor kan mede gelegen zijn in het feit dat 

 in de betekenis van ‘aanhangen’ verderop in Handelingen aan dopen 

voorafgaat en niet erop volgt (Hnd 16,14)
551

. Lydia hangt de woorden van 

Paulus aan, wordt daarna gedoopt en is een gelovige
552

. De drieslag 

(aanhangen),  geloven), dopen) wordt ook door 

Samaria gemaakt (Hnd 8,6.12). Voor Simon wordt het ‘trouw aanhangen’ 

(een activiteit voor na zijn doop die hem laat zien als een 

trouwe, gelovige gedoopte
553

.   

                                                 

 
550

 Hnd 1,14; 2,42.46; 6,4; 8,13; 10,7; daarnaast: Mc 3,9 gereed houden; Rom 12,12 

volharden; Rom 13,6 in dienst staan van; Kol 4,2 volharden. Eénmaal betreft het de 

verbondenheid aan Cornelius (Hnd 10,7, in de context van vroomheid, , Hnd 10,2.7). 
551

 in NT heeft vooral de betekenis ‘oppassen, waakzaam zijn’ (BAUER, 

Wörterbuch; LIDDELL, Lexicon, DANKER, Lexicon). Meestal komt het voor samen met 

:Lc 12,1; 17,3; 20,46; 21,43; Hnd 5,35; 20,28; Mt 6,1; 7,15; 10,17; 16,6.11.12. In 

Hnd 8,6.10.11; 16,14 heeft het de betekenis ‘aanhangen, vasthouden aan’.  staat ook 

in de brieven, mn. 1 Tim (5 keer): het je houden aan de juiste leer en de gebruiken die daarbij 

horen. Heb 7,13 lijkt de betekenis ‘ergens op richten of ‘heen brengen’ te bedoelen: “Degene 

van wie hier sprake is, behoorde tot een andere stam, waarvan nog nooit iemand toegang had 

() tot het altaar” (vert. WV). 
552

 VON DOBBELER, Mission, p. 20, signaleert dat in Hnd 16,14 staat waar mogelijk 

 verwacht wordt. ‘Geloof’ staat in het daaropvolgende vers    
(Hnd 16,15). Dit artikel Mission is enigszins gewijzigd opgenomen in VON DOBBELER, 

Philippus, pp. 58-67. 
553 

VON DOBBELER, Mission, Philippus, tendeert naar een andere betekenis van . 

Omdat  meestal in de context van waarschuwingen tegen valse leer voorkomt, 

concludeert Von Dobbeler dat ook Hnd 8 om deze thematiek draait en de Samaritanen moeten 

kiezen tussen Simon of Filippus. Filippus (orthodox) ondervindt concurrentie van Simon 

(heterodox) (Mission, p. 20; Philippus, p. 60). Simon staat voor een charismatisch, 

Samaritaans christendom, Petrus voor een exclusief, niet op integratie gericht pneumatisch 

christendom (concept van de twaalf) en Filippus voor een wel op integratie gericht pneu-

matisch christendom (hellenisten). is een sleutelbegrip om deze episode te verstaan. 

Het gaat om het aanhangen ()van de juiste leer, en de wijze waarop er met de 

afwijkende leer moet worden omgegaan. Tegen deze opvatting van Von Dobbeler pleit dat de 

bevolking van Samaria niet voor de keuze staat tussen twee disciplines: een valse en een ware 

leer. Samaria houdt vast aan Filippus’ woorden en aan Simon eerder om zijn daden van magie; 
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a.4 Simon bij Petrus  

 De doop van Simon rondt het eerste deel van het verhaal af. Daarna komen 

de apostelen uit Jeruzalem, leggen de Samaritanen de handen op en nemen die 

heilige Geest aan. Het gebruik van  (Geest, met lidwoord, zonder 

‘heilige’) is een variant van ( .‘Heilige Geest’ wordt 

vaker afgewisseld met het kortere ‘Geest’
554

.  

 Simon ziet dat deze Geest wordt gegeven. Voor ‘zien’ wordt Hnd 

8,18) gebruikt, na eerder twee andere woorden voor ‘zien’:  (Hnd 8,6) 

en (Hnd 8,13). De drie werkwoorden betekenen ongeveer hetzelfde en 

worden soms ook met en door elkaar gebruikt (Lc 6,41; 10,24 e.a.). Een vrij 

concrete betekenis heeft  (Hnd 8,6), in deze studie vertaald met ‘kijken’: 

het tegenovergestelde van fysiek blind zijn (zie Lc 7,21, vgl. Lc 4,18; 7,22), 

hoewel een meer figuurlijke betekenis ook mogelijk is (zie Lc 10,24)
555

. ‘Zien’ 

met wat meer afstand tot een object, , is vertaald met ‘aanschouwen’ 

(Hnd 8,13, zie Lc 14,19; Hnd 3,16). Dat object kan transcendente aspecten 

hebben (het ‘zien’ van satan die uit de hemel valt of de geopende hemel door 

Stefanus, Lc 10,18; Hnd 7,56). Ten slotte  (samen met ) dat vaker 

dan de andere twee werkwoorden voorkomt en het meer gewone woord voor 

‘zien’ is, en ook het meest gebruikte werkwoord voor ‘zien’ als het gaat over 

visioenen en openbaringen, in deze studie vertaald met ‘zien’ (vgl. ‘ziener’)
556

. 

Het is dat ‘zien’ dat in de tekst tweemaal voorkomt: voor Simon, die ziet dat 

de Geest wordt gegeven, en voor Petrus, die Simon tot gal en ongerechtigheid 

ziet worden (Hnd 8,18.23)
557

. 

                                                                                                                                

 
dit ‘aanhangen’ herroept Samaria niet. In vertalingen wordt in   in Hnd 8,12 een 

tegenstelling weergegeven waar ook een neutrale tijdsaanduiding zou kunnen worden vertaald, 

zoals op andere plaatsen in Lc-Hnd: ‘toen, nadat’. Zie: BAUER, Wörterbuch, 1190-1191; zie 

verder n. 600. 
554

 Zie o.a. Lc 2,25-27; 4,1; Hnd 2,4; 20,22-23. 
555

 LIDDELL, Lexicon, p. 318: ,have the power of sight; p. 796: , look at, 

observe. De verschillen in betekenis zijn klein, hoewel  volgens het gebruik van deze 

werkwoorden in Hnd tot aan Hnd 8 iets meer ‘begrijpend kijken’ lijkt te veronderstellen dan 

; ( Hnd 3,16; 4,13; 7,56; Hnd 1,9.11; 2,33; 3,4; 4,14). 
556

 O.a. Lc 1,11.22; 3,6; 9,31.32.36; 13,28; 16,23; 17,22; 21,27; 22,43; 24,23.(34); Hnd 2,3.17; 

7,2.30.35.44.55; 9,12.17; 10,3.17; 11,5.13; 13,31; 16,9.10; 22,14.15; 26,13.16. Vgl. HAAR, pp. 

187-188. 
557 

SAMKUTTY, Mission, pp. 143-147: werkwoorden van ‘zien’ komen veel voor in de episodes 

over Samaria/Samaritanen bij Lucas. Ook de Samaritanen zien het heil. Het heeft niet met 

sociaal-religieuze achtergrond te maken (de Samaritanen) wie daarvan buitenstaander blijft, 

maar met een niet adequate reactie op ‘zien’.  
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 Het verhaal laat in het midden of Simon daadwerkelijk iets ziet gebeuren, of 

dat hij dat wat gebeurt als zodanig begrijpt (inziet). Ook wordt niet verteld wat 

er zichtbaar is van het aannemen van de Geest, terwijl eerder wel verteld werd 

over een duif, het geraas van wind, tongen van vuur of bevende grond als 

tekenen van de Geest (Lc 3,22; Hnd 2,2-4.4,31)
558

. Verderop in Handelingen 

wordt de gave van de Geest merkbaar in het spreken in ‘klanktaal’, God prij-

zen en profeteren (Hnd 10,44-46; 19,6; vgl. Hnd 2,1-13; Hnd 11,15). Wat 

Simon ziet, duidt hij (volgens de schrijver) als veroorzaakt door de 

handoplegging
559

. Het karakteriseert Simon subtiel als een ziener, een magiër, 

die een interpretatie verbindt aan wat hij ziet. 

 Het ‘zien’ van Simon maakt dat hij aan de apostelen ‘middelen’ () 

aanbiedt.  is een weinig gebruikt woord in het Nieuwe Testament
560

. 

Het staat in deze tekst echter tweemaal en wordt door Petrus in zijn reactie 

min of meer gelijkgesteld aan ‘(zilver)geld’ (Hnd 8,20, zie verderop §V,2.d.3). 

De betekenis is ‘dingen die je nodig hebt om van te bestaan’ en het zijn 

bijvoorbeeld ook de ‘middelen’ () die Barnabas voor de voeten van de 

apostelen bracht (Hnd 4,37)
561

. Het werkwoord waarmee Barnabas dat doet: 

, is vergelijkbaar met het  van Simon Hnd 4,34-37; 8,18). Wat 

Simon doet, kan zijn wat Barnabas doet: het aanbieden van (geld)middelen 

voor het gezamenlijk bezit van de gelovigen (Hnd 2,41-47; 4,32). 

wordt ook voor ‘offeren’ gebruikt
562

. Derrett acht het mogelijk dat 

het aanbieden van (geld)middelen door Simon een legitieme wijze is om het 

priesterschap te kopen (vgl. 2 Mak 4,7-10, zie §II,5.b)
563

.  

 In de episodes waarin het gemeenschappelijk bezit van de gelovigen 

centraal staat, is er onderscheid tussen de apostelen (als degenen die onderricht 

geven, getuigenis afleggen en aan wie de bezittingen gegeven worden) en de 

‘gewone’ gelovigen (, Hnd 2,44; Hnd 2,42-47; 4,32-37). Daarom 

wendt Simon zich, net als Barnabas, tot de apostelen met zijn (geld)middelen. 

                                                 

 
558 

F. RIENECKER, Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen Neuen Testament nach der 

Ausgabe von D. Eberhard Nestle, Giessen – Basel, Brunnen-Verlag GmbH, 
15

1977, p. 268 

merkt op dat de Geest niet alleen hoorbaar maar ook zichtbaar moet zijn geweest.  
559 

FITZMYER, Acts, p. 406: “No mention is made of a perceptible sign of that presence through 

the Spirit”.  
560 

Mc 10,23; Lc 18,24; Hnd 4,37; 8,18; 24,6). 
561 

LIDDELL, Lexicon, p. 2004: ‘need, a thing that one needs, goods, property’. Voor ‘geld’ zie: 

, Lc 9,3; 19,15.23; 22,5; Hnd 3,6; 7,16; 8,20; 19,19; 20,33; ,Lc 7,41; 

10,35; 20,24; ,Lc 15,8.9; ,Lc 12,59; 21,2; , Lc 8,14.43; 15,12.30; 21,4. 
562

 Lc 5,14; Hnd 7,42; 21,26. 
563

 DERRETT, Magus, p. 217. Zie §II,5.b.  
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Petrus echter duidt Simons aanbod als geld om een gave van God te kopen 

(Hnd 8,20).  

 Voor de tweede maal krijgt Simon personagetekst. Nadat hij in Hnd 8,9 had 

gezegd dat hij groot was, vraagt hij nu om macht (Hnd 8,19). Hij wil macht 

() om via handoplegging heilige Geest te doen aannemen. Zijn vraag 

vertoont overeenkomst met het aanbod van de duivel () in het verhaal 

van Jezus’ beproeving, die Jezus de macht over de koninkrijken aanbiedt ( 

 , Lc 4,6). Met ‘macht’ gaat het behalve om het gezag van 

wereldse en geestelijke leiders
564

 ook om van hogerhand verleende macht
565

. 

Jezus handelt vanuit de aan God toegeschreven macht en geeft zijn leerlingen 

macht over demonen en om zieken te genezen
566

. De duivel echter zegt ook 

macht () te kunnen geven, in ruil voor buigen voor hem (Lc 4,6-7). 

Jezus wijst het aanbod af en blijkt kort na dit beproevingsverhaal met ‘macht’ 

te spreken (Lc 4,32), een onreine geest met macht en kracht te bevelen (Lc 

4,36) en de macht te hebben zonden te vergeven (Lc 5,24). Simon opteert met 

zijn vraag aan Petrus voor deze macht van Jezus en de leerlingen. 

 Deze macht is van God afkomstig. De leerlingen zijn gewaarschuwd dat het 

niet aan hen is om tijden te kennen die de Vader in zijn macht () heeft 

vastgesteld en dat de heilige Geest over hen zal komen (Hnd 1,7-8). Simon 

interpreteert de macht echter als een macht waarvan het ‘beheer’ bij de 

apostelen ligt. Deze veronderstelling van Simon roept spanning op door de 

herinnering aan de (machts)beproeving van Jezus die Hij weerstond (Lc 4,8 // 

Dt 6,13)
567

.  

 

a.5 Simon en Petrus tegenover elkaar 

 Petrus karakteriseert Simon verder als iemand die veronderstelt een 

geschenk van God te kunnen kopen en wiens hart niet juist is tegenover God 

(Hnd 8,21). Simon zag ‘geven van de Geest’ en Petrus ziet ‘Simons hart’ (Hnd 

8,18.23). Hij verwijst Simon naar het ‘verderf’ (), onder andere de 

plaats voor falende zieners (zie §V,2.d.4). Hij sluit hem ook uit van het 

‘woord’ (), wat uitsluiting betekent van de dienst die voor de apostelen 

was voorbehouden (Hnd 6,1-6). 

 Simon roept anderen op om voor hem te smeken, zoals Petrus hem aanraadt 

(Hnd 8,22.24). Daarin volgt hij Petrus. Tegelijk gaat hij ervan uit dat wat 

                                                 

 
564

 Lc 12,11; 19,17; 7,8; 20,20; 23,7; Hnd 5,4; 9,14; 26,10.12. 
565

 Lc 4,6; 22,53; Hnd 1,7; 26,18. 
566

 Lc 4,32.36; 5,24; 9,1; 10,19; 20,2.8. 
567

 Zie §VI,6.b.2. 
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Petrus zegt hem eventueel niet overkomt. Dat is bijzonder, want eerder in 

Handelingen is vanuit leerlingenperspectief niet getwijfeld aan de autoriteit 

van Petrus.  

  

a.6 Simon gekarakteriseerd 

 Nadat Filippus in Samaria is gekomen, wordt Simon geïntroduceerd als een 

groot man die daar werkt zoals een magiër, Samaria weet te verbazen en de 

grote kracht van God genoemd wordt. Simon en Filippus lijken op elkaar en 

Simon gaat Filippus geloven, wordt gedoopt, blijft trouw bij hem en ziet de 

tekenen die gebeuren. Daarna komt Simon tegenover Petrus te staan als hij 

(geld)middelen aanbiedt en dezelfde macht wenst als de apostelen. Petrus wijst 

hem terecht omdat hij een gave van God wil kopen en karakteriseert hem als 

kwaad en in ongerechtigheid en roept hem op zich te bekeren. Simon richt 

zich vervolgens tot ‘jullie’ om voor hem te smeken bij de Heer.  

 

b) Filippus 

 Het verhaal van Simon is ingebed in het verhaal over Filippus. Filippus 

brengt vreugde (), niet alleen in Samaria maar ook, later, voor de eunuch 

(Hnd 8,8.40)
568

. Hij wordt in deze paragraaf als tweede personage beschreven.  

 

b.1 Introductie, Filippus en Stefanus 

 Filippus wordt niet als nieuw personage geïntroduceerd
569

. Hij werd al 

genoemd in Hnd 6,5
570

. Daar is hij een van de zeven mannen van goed 

getuigenis die zijn gekozen voor de diakonia (Hnd 6,1.2)
571

. Hun zijn na gebed 

                                                 

 
568

 Vreugde ( bij Lucas bij de aankondiging van de komst van Johannes (Lc 1,14), de 

geboorte van Jezus (Lc 2,10), de verkondiging van het Woord en de reactie daarop (Lc 8,13; 

Hnd 13,52), bekering (Lc 15,7.10; Hnd 15,3), de onderwerping van demonen in de naam van 

Jezus (Lc 10,17) en bij bevrijding en verrijzenis (Lc 24,41.52; Hnd 12,14).  
569

 Vgl. §V,2.a.1, n. 520. Zie ook: A.W. ZWIEP, Apostel in de schaduw van Paulus. De 

Barnabas van Handelingen, in Schrift 261 (2012) 75-79, p. 75: Zwiep zegt dat het typerend voor 

Lucas is om een personage eerst kort te introduceren en later over hem verder te vertellen. Zie 

OJALA, Peter, pp. 53-54 en boven, n. 513.  
570

 DICKERSON, Character, meldt wel de introductie van Simon in Hnd 8,9 maar niet die van 

Filippus of de zeven als nieuwe personages.  
571 

De aanleiding voor de uitverkiezing van de zeven is de vermeende achterstelling van de 

hellenistische weduwen op die onder de Hebreeën. De taak waar de zeven verantwoordelijk 

voor worden, is de ondersteuning van deze groep en wordt omschreven als   
   (Hnd 6,1) en   (Hnd 6,2) tegenover de bediening 

van het woord door de twaalf (   , Hnd 6,2;  Hnd 6,4). 

De taak van de apostelen is    , vgl. Hnd 1,17;    
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de handen opgelegd door de apostelen
572

. Alleen over de eerste twee van hen, 

Stefanus en Filippus, vertelt Handelingen, na elkaar
573

. Ze hebben meer 

gemeen dan hun ‘functie’
574

. Ze doen allebei tekenen (, Hnd 6,8; 

8,6.13) en bij beiden valt het woord ‘groot’: voor de tekenen van Stefanus en 

de krachten van Filippus (, Hnd 6,8; 8,13). Er is op hen beiden een 

eensgezinde reactie (), hoewel die op Stefanus zich tegen hem 

keert (Hnd 7,57), terwijl Filippus bijval ondervindt (Hnd 8,5). Behalve hierin 

verschillen Stefanus en Filippus op meer punten, ondanks hun gelijkenis. Deze 

verschillen doen zich voor rond de volgende thema’s: a) Jeruzalem, b) 

Christus, c) verkondigen, d) het goede nieuws brengen, e) genezingen en f) 

dopen. 

 a) Jeruzalem. Stefanus komt alleen buiten Jeruzalem om gedood te worden 

(Hnd 7,58). Zijn gewelddadige dood buiten de stad en zijn laatste woorden, 

‘Heer Jezus, ontvang mijn geest (…), Heer, reken hun deze zonde niet aan’ 

(Hnd 7,59-60) doen denken aan Jezus (Lc 23,34.46). Filippus verlaat 

Jeruzalem, komt in een andere stad en voldoet als eerste aan de opdracht aan 

de apostelen om getuige (, Hnd 1,8) van Jezus te zijn, ook in Samaria. 

Na Filippus trekken twee van de apostelen al getuigend door Samaria heen 

(,Hnd 8,25). 

 b) Christus. Filippus verkondigt in Samaria de Christus ,Hnd 

8,5). Dat is anders dan Stefanus die Jezus Nazoreeër en Mensenzoon noemt 

(Hnd [6,14;] 7,56), niet: Christus. Met het verkondigen van de Christus sluit 

Filippus aan bij de apostelen, die het goede nieuws brengen van Jezus, de 

Christus (Hnd 5,42)
575

.  

                                                                                                                                

 
  (Hnd 1,25, in dit vers in verschillende handschriften ook , vgl. Hnd 

8,21). Volgens Hnd 20,24 ziet Paulus de verkondiging van het goede nieuws als zijn de 

levenstaak (          
   ). Zie ook: KOET, Luke 10. 
572 

In Hnd 6,2 wordt er gerapporteerd aan de twaalf ( ); het is de enige keer dat de 

apostelen in Hnd met die term worden aangeduid. Zie Lc 6,13 waar de relatie wordt gelegd 

tussen ‘leerlingen’, ‘twaalf’ en ‘apostelen’. Ook: Lc 8,1; 9,1.12; 18,31; 22,3. 
573 

Dit vertellen in tweeën past in de stijl van Lucas (zie §V,2.a.3).  
574

SPENCER, Philip, pp. 104-107 benadrukt voortgaand op o.a. MOESSNER, Parallels, dat 

Filippus net als Stefanus en andere grote figuren door Lucas wordt getekend naar mozaïsch 

model.  
575 

Zie naast Hnd 8,5 voor de verkondiging van de Christus vooral Hnd 9,20; 10,42; 19,13 en 

ook Hnd 10,37; 15,21; 20,25; 28,31. 
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 c) Verkondigen. Filippus is in Handelingen de eerste die verkondigt 

(576
. In het Lucasevangelie verkondigen Johannes, Jezus, een man 

die genezen is van demonen en de twaalf
577

. De taak die deze laatsten van 

Jezus kregen, om in naam van de Christus bekering en vergeving te 

verkondigen (Lc 24,46-47), neemt Filippus op, hoewel hij niet spreekt van 

bekering tot vergeving.  

 d) Het goede nieuws brengen. Het wordt niet van Stefanus verteld, maar 

Filippus ‘brengt het goede nieuws’ (van het koninkrijk van 

God en de naam Jezus Christus, Hnd 8,12.35.40. Dat ‘goede nieuws brengen’ 

is de basis voor de naam ‘de evangelist’ die hij krijgt in Hnd 21,8
578

. Filippus 

doet met het brengen van het goede nieuws (van de Christus) hetzelfde als 

Petrus, de apostelen en Paulus, en ook zoals eerder Jezus, die het goede 

nieuws brengt van het koninkrijk van God (Lc 4,43; Lc 8,1), waartoe Hij met 

de woorden van Jesaja gezalfd is (Lc 4,18). Dat goede nieuws houdt in dat 

blinden zien, kreupelen lopen en doden opstaan (Lc 7,22), wat ook zichtbaar 

wordt in het optreden van de apostelen
579

. Met het ‘brengen van goed nieuws’ 

lijkt Filippus dus op de apostelen als navolgers van Jezus. Anders dan Petrus 

en Johannes de Doper brengt Filippus (alleen) ‘het goede nieuws’ en niet een 

‘doop van bekering’. Maar ook Paulus stelt later niet de voorwaarde dat je je 

moet bekeren om gedoopt te worden (Hnd 16,15.33; 18,8; 19,3-5), behalve 

voor zichzelf (Hnd 22,16). 

 e) Genezingen. Het goede nieuws dat Filippus brengt, gaat gepaard met 

tekenen zoals genezingen van verlamden en kreupelen (, 

) en het uitgaan van onreine geesten (, Hnd 8,7). 

Waaruit de grote wonderen en tekenen van Stefanus bestaan wordt niet verteld 

(Hnd 6,8). Met de genezingen is Filippus gerelateerd aan Jezus en aan de 

apostelen, vooral aan Petrus en (na hem) Paulus (Lc 4,33-36; 6,18; 8,27-33; 

9,42; 11,14-26; Hnd 5,16; Hnd 14,8-10)
580

. Het uitgaan van onreine geesten, 

                                                 

 
576 

‘Verkondigen’ () komt zowel in betekenis als in de context dicht bij ‘het goede 

nieuws brengen’ (), mn. Lc 4,18-19. 43-44; 8,1; 9,1-6; Hnd 10,34-43; en in de 

passage Hnd 8,4-12. 
577 

Lc 3,3; 4,18.19.44; 8,1.39; 9,2; 12,3; 24,47.  
578

 Zie ook de boektitels: VON DOBBELER, Der Evangelist Philippus en FABIEN, Philippe 

‘l’évangéliste’. 
579

 Zie Petrus: Hnd 2,36; 3,20, 9,34; 10,48; apostelen: Hnd 5,42; Saul/Paulus: zie vooral Hnd 

17,3; 18,5; 18,28; 28,31:            

 ; vgl. Filippus: Hnd 8,5    ; Hnd 8,12 

       . 
580

 De drie vermeldingen van ‘kreupele’ () in Hnd zijn vanwege genezingen in 

Jeruzalem (Petrus), Samaria (Filippus) en Lystra (Paulus), locaties conform Hnd 1,8.  
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soms gezien als demonen (),maakt ruimte vrij voor een andere 

geest (Lc 11,14-26). Als de duivel () van Jezus wijkt (na Lc 4,13), 

keert Jezus in de kracht van de Geest terug naar Galilea. Vergelijkbaar wordt 

de ruimte die de onreine geesten in Samaria achterlaten door heilige Geest 

ingenomen
581

.  

 f) Dopen. Over Stefanus en dopen wordt niets verteld, over Filippus en 

dopen wel. Handelingen geeft meestal weinig details van dopen, niet hoe het 

gebeurt en niet wie het doet, behalve in de op de doop van Samaria volgende 

tekst over de doop van de eunuch
582

. Wel bestaat er vanaf het begin een 

verschil tussen dopen () met water en dopen met Geest. De doop van 

de leerlingen met heilige Geest, zoals Jezus aankondigt (Hnd 1,5), 

manifesteert zich in het pinksterverhaal met geraas als van wind en met vurige 

tongen en spreken in vreemde talen (Hnd 2,1-4). Later roept Petrus op tot 

bekering en doop. Dan zullen de gedoopten heilige Geest aannemen (Hnd 

2,38-41). Tot in Hnd 8 wordt er daarna niet meer over dopen gesproken en na 

Hnd 8 wordt ‘dopen’ alleen terloops aangeduid met verschillende details van 

water of Geest en over wie er doopt en waarom
583

. Hoewel niet nadrukkelijk 

gezegd, wordt sterk gesuggereerd dat Filippus Samaria en Simon doopt. Door 

het weglaten van de details, zoals voorafgaand aan deze passage in Hnd 8 

steeds het geval is, wordt Filippus als de apostelen, met hun wijze van dopen, 

getypeerd (Hnd 2,38-41).  

                                                 

 
581 

De identificatie van onreine geesten met de satan en de duivel wordt ondersteund door 

genoemde teksten en Lc 10,17-18, een tekst die onmiddellijk aansluit bij de opdracht aan de 

tweeënzeventig om aan te kondigen dat het Rijk Gods nabij is (Lc 10,9). Ook bij de zending 

van de tweeënzeventig sluit Filippus dus aan. GARRETT, Demise, pp. 59-60 betoogt dat bij 

Lucas exorcisme steeds in dienst staat van de overwinning van Jezus op satan.  
582

 De doop van de eunuch vindt plaats waar water voor handen is in de woestijn (Hnd 8,36-

39). Lc 3,3-2 situeert de doop van Jezus door Johannes in de Jordaanstreek (water) en 

combineert de doop met heilige Geest (Lc 3,22). Johannes verkondigt ‘vergeving’ (Lc 3,8) en 

‘goed nieuws’ (Lc 3,18).  
583

 Paulus wordt door Ananias gedoopt en niet door een apostel (zie Hnd 9,17-18; 10,44-48; 

13,12.48; 22,16). ‘Geloven en aansluiten’ lijkt een andere formulering voor ‘dopen’ (Hnd 

2,41-42). In Hnd 19,2-7 wordt verwezen naar de doop door Johannes (id. Hnd 1,5). Die doop 

gaat niet gepaard met heilige Geest en wordt door Paulus ‘overgedaan’, inclusief 

handoplegging en heilige Geest, zoals dat ook in Hnd 8 gebeurt. Hnd 16,15: Lydia wordt 

gedoopt als zij Paulus woorden aanhangt en gelooft. In Hnd 16,33 wordt een 

gevangenbewaarder gedoopt op grond van zijn geloof in de Heer Jezus. In dit vers staat ook 

, dat verder nog in Hnd 9,37 wordt gebruikt voor het wassen van de dode Tabita. Voor 

 als ‘wassen’, in de zin van reinigen: Lc 11,38. Hnd 18,8 meldt dat Crispus en veel 

Korintiërs tot geloof komen en gedoopt worden. 
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 Filippus vertoont overeenkomsten met Stefanus en de lijn van Jezus en die 

van de apostelen krijgt in beiden parallel vorm. Van deze twee van de zeven 

wordt Stefanus meer beschreven als op Jezus gelijkend, onder andere door zijn 

dood buiten de stad (zie hierboven onder punt a)
584

, terwijl Filippus vooral in 

zijn verkondiging en het brengen van het goede nieuws meer overeenkomsten 

lijkt te hebben met de apostelen. Maar in het ‘goede nieuws’ dat Filippus 

brengt, het koninkrijk van God, onderscheidt hij zich weer van de apostelen. 

Die namen de woorden ‘koninkrijk van God’ niet meer in de mond nadat ze 

veronderstelden dat Jezus het koninkrijk voor Israël zou herstellen (Hnd 1,6). 

Na Filippus wordt de verkondiging van dat koninkrijk een zaak exclusief voor 

Paulus en legt Filippus een verbinding van de apostelen naar Paulus
585

.  

 

b.2 Filippus en Simon 

 Ook tussen Simon en Filippus zijn overeenkomsten (§V,2.a.3). Hun 

beschrijvingen zijn verweven: ze verduidelijken elkaar en vullen elkaar aan. 

Aanvankelijk wordt dat wat Filippus zegt niet weergegeven, alleen wat hij 

doet (genezingen), terwijl van Simon wel gemeld wordt wat hij zegt (dat hij 

iets groots is), maar niet wat zijn ‘magisch handelen’ inhoudt. Deze vorm van 

parallellie stelt de magische praktijken van Simon tegelijk naast en tegenover 

dat wat door Filippus gebeurt: van velen ( gaan onreine geesten uit en 

vele ( verlamden en kreupelen genezen en er is veel () vreugde 

(Hnd 8,7-8).  

 Het verband tussen Filippus en Simon wordt ook op woordniveau 

aangegeven: ‘zeggen’ () voor Filippus net als voor Simon (zie Hnd 

8,6.9.10, eerder in Hnd 8,5:  en ‘groot’: het grote () geluid 

waarmee de geesten uitgaan (Hnd 8,7) en Simon die ‘groot’ is (, 

, Hnd 8,10). 

 Hoewel de magische praktijken van Simon al eerder plaatsvonden, zijn er 

nog vele onreine geesten in Samaria, en verlamden en kreupelen, als Filippus 

er komt. De tekenen van Filippus overtreffen de magische effecten van Simon 

want nu ontstaat er vreugde (, Hnd 8,8)
586

. Zo wordt duidelijk gemaakt 

dat de ‘tekenen’ () van Filippus hoger gewaardeerd moeten worden dan 

                                                 

 
584

 Vgl. MOESSNER, Parallels, p. 131. Behalve de ‘dood buiten de stad’: zie Hnd 6,13-14 over 

valse getuigen en de beschuldiging van het afbreken van de tempel, waarin Lucas Marcaans 

materiaal van Mc 14,56-57 over het proces tegen Jezus verwerkt in de beschuldigingen tegen 

Stefanus. Zie ook het vergieten van het bloed van Stefanus // het bloed van Jezus dat vergoten 

zal worden (,Hnd 22,20 // Lc 22,20). 
585 

Hnd 14,22; 19,8; 20,25; 28,23.31. 
586 

Zie ook n. 568. 
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de ‘magische handelingen’ () van Simon en vergelijkbaar dat de 

Christus die Filippus verkondigt deze ‘grote kracht van God’ zeker overtreft.  

 

b.3 Filippus doopt 

 Dopen lijkt in Hnd 8 vanzelfsprekend (Hnd 8,12.13) en volgt op het geloven 

van het goede nieuws. De latere ontmoeting van Filippus met de eunuch laat 

zien dat Schriftuitleg en het goede nieuws van Jezus aanleiding zijn om te 

dopen (Hnd 8,34-35). Wat dopen daar echt mogelijk maakt, is dat er water 

voorhanden is: de doop van de eunuch bestaat uit het afdalen in het water en 

weer uit het water komen (Hnd 8,36.38-39). Ook Hnd 16,13-15, de doop van 

Lydia, beschrijft een gebedsplaats bij het water, bij de rivier, als plaats waar 

gedoopt wordt. Als dopen gebeurt zoals uit de verhalen van de eunuch en 

Lydia mag worden afgeleid, dan ondergaat Simon de (water-)doop. Filippus 

doopt hem en ook dat tekent hun onderlinge verhouding.  

 Filippus is de eerste na Johannes (Lc 3,1-22) die met naam en toenaam als 

doper beschreven wordt. Het verhaal over de eunuch geeft aan dat Filippus 

kan en mag dopen en dat dat een waterdoop is. Daarbij is de Geest niet 

afwezig, want die neemt na de doop Filippus weg (Hnd 8,39). Hoewel de 

Geest in Samaria na de doop nog gegeven moet worden, kan de komst van 

Petrus en Johannes naar Samaria niet verklaard worden als correctie op de 

doop door Filippus, enkel met water, want de eunuch wordt, na deze doop in 

Samaria, ook weer met water gedoopt
587

. Met Filippus wordt wel de kring 

verbreed van wie dopen en is tegelijk de relatie met de apostelen verzekerd. 

De doop door Filippus vormt een overgang, via de doop van Paulus zelf door 

(waarschijnlijk) Ananias (Hnd 9,19; 22,16), tussen het dopen van de apostel 

Petrus (Hnd 2,41; 10,47-48) en het dopen van Paulus (Hnd 16,15; 18,8; 19,5).  

 

b.4 Filippus en de naam 

 In Handelingen is Filippus de eerste persoon die zelf wordt geloofd (Hnd 

8,12). Zoals Paulus later aan Agrippa vraagt of deze de profeten gelooft (Hnd 

26,27), wordt daarin de nauwe band zichtbaar gemaakt tussen de bood-

schapper, de profeet, Filippus, en zijn woorden. Hij wordt geloofd om zijn 

goede nieuws over het koninkrijk van God en de naam Jezus Christus (Hnd 

8,12). 

De ‘naam’ () Jezus Christus verbindt Filippus met Petrus die opriep 

tot ‘dopen in de naam van Jezus Christus’ (Hnd 2,38) en met die ‘naam’ een 

                                                 

 
587

 Zie §II,2.d. Vgl. SPENCER, Philip, in §II,5.e, die Petrus conform het voorloper-culminator 

schema ziet als degene die Filippus bevestigt.  
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kreupele man overeind helpt (Hnd 3,6.16; 4,7.10.12; vgl. Hnd 2,21). Het wordt 

Petrus, Johannes en andere apostelen verder verboden om ‘in deze naam’ tot 

iemand te spreken (Hnd 4,17.18; 5,28.40.41; 9,14.21), maar bij Cornelius in 

Caesarea, buiten Jeruzalem, getuigt Petrus toch opnieuw, nu van vergeving ‘in 

deze naam’ (Hnd 10,43) en laat de leerlingen dopen ‘in de naam Jezus 

Christus’ (Hnd 10,48). De naam Jezus Christus verbindt Filippus ook met 

Paulus. Saul/Paulus treedt op ‘in de naam van de Heer’ (Hnd 9,27.28; 15,26; 

16,18) en hij doopt zoals Petrus ‘in de naam van de Heer Jezus’ (Hnd 19,5). 

Gallio zal een aanklacht tegen Paulus afdoen als een intern joodse zaak over 

het woord en over naamgeving (Hnd 18,15) en Paulus is bereid voor de naam 

van de Heer Jezus te sterven (Hnd 21,13)
588

. Bij Sauls roeping geeft de Heer 

zelf aan dat hij om die naam zal lijden (Hnd 9,16). Ook bij het hervertellen van 

Sauls ommekeer speelt het aanroepen van de naam een rol. “Roep zijn naam 

aan, laat je dopen en was je zonden af”, vat Paulus samen in Hnd 22,16, en 

zijn eigen eerder optreden ziet hij als een optreden tegen de naam van Jezus de 

Nazoreeër (Hnd 26,9). In Hnd 19 wordt het aanroepen van de naam ook de 

inzet van een confrontatie van Paulus met exorcisten in Efeze, die de naam 

trachten uit te roepen over boze geesten. De passage eindigt met het ver-

branden van alle spreukenboeken en het in de goede zin hoogprijzen van de 

naam van de Heer Jezus (Hnd 19,12-19). 

 Met het goede nieuws van de naam Jezus Christus bevindt Filippus zich dus 

in het gezelschap van Petrus en Paulus en zet hij het inmiddels in Jeruzalem in 

die naam verboden optreden van de apostelen door en geneest hij in de naam 

van Jezus Christus.  

 

b.5 Filippus gekarakteriseerd op de achtergrond 

 Filippus speelt een rol in het eerste deel van het verhaal van Simon. Hij lijkt 

als tweede van de zeven uit Hnd 6 op Stefanus, maar meer dan deze laatste 

ook op de apostelen. Hij begint de opdracht van de apostelen uit te voeren om 

van Jezus te getuigen buiten Jeruzalem. Dat hij juist om zijn woorden geloofd 

wordt, maakt zijn boodschap tot een boodschap met profetische trekken. Zijn 

verkondiging gaat met genezingen gepaard en de stad raakt er door in vreugde. 

Simon wordt een van de gedoopten en blijft bij Filippus. Dat is het laatste wat 

over Filippus in Samaria verteld wordt. Omdat Simon trouw bij hem bleef, 

wordt gesuggereerd dat Filippus er bij is als Petrus en Johannes handen op-
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 Zie voor deze episode: B.J. KOET, As Close to the Synagogue as Can Be: Paul in Corinth 

(Acts 18,1-18), in ID., Dreams and Scripture in Luke-Acts. Collected Essays, Leuven, Peeters, 

2006, 173-193. 
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leggen of als Petrus en Simon in discussie zijn. Maar omdat hij niet langer 

actief aanwezig is, wordt het deel van zijn verhaal dat zich in Samaria afspeelt 

een intro op de volgende scène met Petrus.  

 

c) Inwoners van Samaria 

 De eerste delen van de verhalen van Simon en Filippus spelen zich af in 

Samaria. Er wordt over Samaria gesproken als de regio (Hnd 8,1), de/een stad 

(Hnd 8,5-13), zonder specificatie (Hnd 8,14) en over de dorpen van de streek 

(Hnd 8,25). Deze paragraaf gaat over de Samaritanen zelf, die Simon zien als 

de grote kracht van God en Filippus gaan geloven en als één personage 

worden beschreven. Op Samaria als locatie komt §V,3.a.1 terug. 

 

c.1 Introductie 

 De mensen worden ‘volk () van Samaria’ genoemd en later ‘Samaria’ 

(Hnd 8,9.14), maar ook collectief: hen, menigten, velen, allen, van groot tot 

klein, mannen en vrouwen (Hnd 8,5.6.7.10.11.12.16.17)
589

. ‘Volk’ kan op de 

niet-joodse volkeren duiden, zoals in de woorden van Simeon (Lc 2,32), of de 

volkeren aan wie bekering en vergeving moet worden verkondigd (Lc 24,47). 

In het pinksterverhaal zijn er joden uit elk volk (Hnd 2,5). ‘Volk’ kan ook de 

betekenis hebben van ‘het joodse volk’, bij Lucas niet ongewoon (Lc 7,5; 23,2 

e.a.)
590

. ‘Volk van Samaria’ kan dus een neutrale aanduiding zijn, zonder dat 

er een ‘joodse’ of ‘niet-joodse’ identiteit aan verbonden wordt. In Hnd 1,8 is 

Samaria al in beeld als gezegd wordt dat er van Jezus getuigd moet worden ‘in 

Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde’  

 Na het noemen van de stad Samaria gaat de tekst over op het meervoud voor 

de inwoners. De Samaritanen zijn een nieuw personage in Handelingen maar 

ze worden niet geïntroduceerd met een New Character Narrative
591

.  

Samaria en Samaritanen werden genoemd in het evangelie van Lucas (Lc 

9,52; 10,33; 17,11.16). Er is een Samaritaans dorp dat Jezus niet wil 

ontvangen (,Lc 9,53). Jakobus en Johannes vragen vervolgens “om 

vuur van de hemel te laten neerdalen om hen te vernietigen”
592

. Deze vraag 

doet denken aan Elia die tot tweemaal toe vraagt een hem vijandig gezind 

                                                 

 
589 

‘Groot en klein’ en ‘mannen en vrouwen’ zijn merismen die met het noemen van de 

uitersten het geheel bedoelen. ‘Groot en klein’ (Hnd 8,10) sluit aan bij ‘groot zijn’ in Hnd 8,9-

10. ‘Mannen en vrouwen’ (Hnd 8,12) zinspeelt op Hnd 5,14 (vgl. ook ,Hnd 5,12; 

8,6) en sluit aan bij ‘een of andere man met de naam Simon’ (Hnd 8,9).  
590 

DENAUX, Vocabulary, p. 180-181.  
591

 Zie §V,2.a.1. 
592

 SAMKUTTY, Mission, pp. 141-143. 
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regiment te vernietigen met vuur, juist in de nabijheid van Samaria (2 K 1)
593

. 

Een verklaring voor de ongemakkelijke verhouding van Israël en Samaria 

wordt enkele hoofdstukken verderop in 2 Koningen gegeven: na een deportatie 

kwamen in de steden van Samaria verschillende volkeren bij elkaar die zowel 

de HEER als andere goden dienen (LXX 2 K 17,24.24.29  []) 

en dat duurt tot op de dag van vandaag voort (2 K 17,7-41).  

Johannes wijst op een traditionele joodse afkeer van Samaria
594

. Lucas 

doet dit niet. Hij roept wel steeds een religieuze context op in zijn vertellen 

over Samaritanen (vgl. 2 K 17): als er Samaritanen in het evangelie 

voorkomen, zijn die op weg van en naar Jeruzalem en zowel in de parabel van 

de ‘barmhartige Samaritaan’ als bij de ‘reiniging van de tien melaatsen’ 

komen priesters voor (Lc 10,33; 17,11.16)
595

. Hoewel één van hen door Jezus 

een ‘vreemdeling’ (, Lc 17,18) wordt genoemd, hebben de 

Samaritanen in deze teksten een voorbeeldrol. Het dorp dat Jezus niet wil 

ontvangen wordt ook niet terechtgewezen (, gebieden, verbie-

den,wat wel gebeurt met de leerlingen die een straf of teken willen afroepen 

(Lc 9,55).  

 

c.2 Samaria eensgezind 

  Filippus, of preciezer: het ‘woord van God’ wordt wel ontvangen in de stad 

Samaria (, Hnd 8,14). De Samaritanen horen hem en zien de tekenen: 

onreine geesten gaan uit en verlamden en kreupelen worden genezen
596

. Voor 

‘verlamden’ gebruikt Lucas het werkwoord (verlamd zijn), dat in 

het Nieuwe Testament vrijwel alleen bij hem voorkomt (Lc 5,18.24; Hnd 8,7; 

Hnd 9,33)
597

. De genezingen heffen de ongelijkheid in de vorm van ‘ziek’ en 

                                                 

 
593 

Vgl. ook 1 K 18, 38-39, het vuur dat het brandoffer van Elia verteert, als teken dat de HEER 

de ware God is. 
594

 Vgl. Joh 4,9 “De Samaritaanse vrouw antwoordde: Hoe kunt U als Jood te drinken vragen 

aan mij, een Samaritaanse? Joden willen namelijk met Samaritanen niets te maken hebben.” 

(vert. WV). 
595 

De Samaritaan in de parabel gaat van Jeruzalem naar Jericho (Lc 10,3.33) en weer terug 

(10,35). De genezen melaatsen in het grensgebied van Samaria en Galilea worden gereinigd 

als ze naar de priesters gaan (Jeruzalem) en de Samaritaan keert terug naar Jezus (Lc 17,11). 

Zie over de barmhartigheid van de Samaritanen in 2 Kr 28,14-15; vgl. SPENCER, Philip, pp. 

63-64.  
596

 genezen: Lc 4,23; 4,40; 5,15; 6,7; 6,18; 7,21; 8,2; 8,43; 9,1; 9,6; 10,9; 13,14; 

13,14; 14,3; Hnd 4,14; 5,16; 8,7; 17,25; 28,9; vgl. de arts Lucas in Kol 4,14. 
597

 Ook Heb 12,12; dat refereert aan LXX Js 35,3 en Sir 25,23 ( 

,verlamde knieën). Andere evangelisten gebruiken het zelfstandig naamwoord 

, Mt 4,24; 8,6; 9,2; 9,6; Mc 2,3; 2,4; 2,5; 2,9; 2,10). 
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‘gezond’ op onder de bevolking van Samaria en ze kunnen vervolgens 

eensgezind zijn  in hun aanhang aan wat zij horen van 

Filippus
598

. Die eensgezindheid komt overeen met die van de leerlingen (Hnd 

1,14; 2,46; 4,24; 5,12)
599

. De Samaritanen hangen Filippus en zijn boodschap 

aan. Hun eerdere aanhang aan Simon wordt pas erna verteld. Door de volgorde 

van het verhaal zijn ze al aanhangers van Filippus voordat dit bekend is. Het 

accentueert het succes van Filippus, zonder dat het het beeld van de 

Samaritanen nog schaadt. Overigens meldt de tekst niet dat Samaria Simon 

niet langer aanhangt, hoewel veel vertalingen in   in Hnd 8,12 een 

tegenstelling lezen. De verschillen tussen Filippus en Simon lopen dan uit op 

een keuze tussen beiden en ook in die keuze blijkt de superioriteit van Filippus 

over Simon
600

. 

 De Samaritanen zijn eensgezind en geloven () Filippus. Ze laten 

zich dopen (, zoals degenen die het woord aannamen in Jeruzalem 

(Hnd 2,41). Er is één individu onder hen te onderscheiden: Simon. Ondanks 

het feit dat hij gaat doen zoals Samaria – geloven, dopen – houdt hij een 

bijzondere positie: zijn naam wordt opnieuw genoemd vanwege zijn trouw aan 

Filippus en bij zijn latere optreden tegenover Petrus (Hnd 8,13.18). 

 

c.3 Samaria ontvangt het woord 

 Als de apostelen horen dat Samaria het woord van God ontvangen heeft, is 

dat de eerste keer dat de verkondiging van Filippus ‘woord van God’ genoemd 

wordt (Hnd 8,14). Filippus wordt niet genoemd: het gaat om Samaria en het 

woord van God. 

 Met ‘ontvangen’ () legt Lucas niet alleen een verbinding met het 

Samaritaanse dorp (Lc 9,53, zie vorige subparagraaf) maar ook met de uitleg 

                                                 

 
598: Hnd 1,14; 2,46; 4,24; 5,12; 7, 57; 8,6; 12,20; 15,25; 18,12; 19,29; Rom 15,6. 

Vgl. J.H.A. BRINKHOF, Een vlakke plaats in reliëf, Lucas 6,12-26 als het oordeel van de 

Mensenzoon, Doctoraalscriptie, Amsterdam, Katholieke Theologische Hogeschool Amster-

dam, 1983, pp. 42-44.55. 
599 

Zie boven, §V,2.b.1. SPENCER, Philip, p. 50, wijst erop dat een eensgezinde reactie in 

Handelingen op missionarissen altijd negatief is, behalve in Samaria, in tegenstelling tot de 

eensgezindheid in Jeruzalem. Mogelijk wordt Samaria hierin vergeleken met Jeruzalem, zie 

ook §V,3.a.1. 
600 

SV, NB, NB14, WV, NBV: ‘maar toen’; NBG51: ‘toen echter’; PC, LVert, WV78: ‘maar 

nu’; Vulg: ‘cum vero’; KJ21: ‘but when’. Anders dan bv. in Hnd 1,13; 8,39; 11,2; 12,6. Zie 

§V,2.a.3; zie ook de opvatting van Von Dobbeler dat de Samaritanen voor een keuze staan, n. 

553. 
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van de parabel van de zaaier (Lc 8,4-15)
601

. Daarin staat het ‘woord 

ontvangen’ (,Lc 8,13), anders dan ‘aannemen’ () bij Marcus 

en Matteüs (Mc 4,16; Mt 13,20, vgl. Hnd 8,17). Lucas gebruikt dit ‘aannemen’ 

(, Lc 8,13) in Samaria alsnog voor het ‘aannemen van heilige Geest’ 

door Samaria. Maar ook de woorden ‘vreugde’ (), ‘geloven’ ) 

en ‘rots’ (/Petrus) uit de parabel komen voor in Hnd 8,5-24. Het 

ontvangen van het woord gaat in Samaria gepaard met geloof en vreugde 

(, Lc 8,13; Hnd 8,8; vgl. de volkeren en de synagoge in Berea die het 

woord ontvangen, Hnd 17,10-11)
602

. Volgens de uitleg van Jezus is zaad dat 

valt op de rots (, Lc 8,6.13; vgl. ,Mc 4,5.16; Mt 13,5.20 te 

vergelijken met wie het woord met vreugde ontvangen maar geen wortel 

hebben en afvallig worden (, Lc 8,13anders dan , Mc 

4,17; Mt 13,21; vgl. ,Hnd 8,22). De woordovereenkomsten met deze 

parabel leveren volgens Spencer en Klauck het beeld op van ontvangers van 

weinig geworteld geloof die in de beproeving () afvallig worden
603

. 

Dat zou in hun redenering voor Samaria gelden, dat het geloof met vreugde 

ontvangt. Simon is de gelovige zonder wortel. Hij is al snel verstikt door 

zorgen over rijkdom en de genoegens van het leven en groeit niet uit (Lc 

8,14). Daarmee is inmiddels het vergelijkingspunt verschoven, want Simon is 

dan niet meer de gelovige zonder wortel, maar wordt met zijn geld als zaad dat 

in de distels valt (Lc 8,14). Het is niet echt overtuigend om Simon dan als 

afvallige te zien, omdat zijn hart niet zou deugen (Hnd 8,22) en de 

Samaritanen als degenen van wie de harten edel en goed zijn (Lc 8,15). De 

parabel signaleert immers verschillende moeilijkheden die het woord van God 

ondervindt. Ze biedt, gezien de overeenkomende woorden, een leesmodel voor 

de verkondiging in Samaria, maar dit model wordt te eng opgevat als pro-

blemen zich exclusief in Simon zouden manifesteren: het is heel Samaria dat 

met vreugde het woord ontvangt (Hnd 8,8 // Lc 8,13)
604

. 
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 Zie hierover Spencer en Klauck in hun portrettering van Simon (§II,5.e; §II,5.g); vgl. 

SPENCER, Philip, pp. 123-124. KLAUCK, Magic, p. 21. 
602

 Het hernemen van de uitleg van de parabel past in de werkwijze van Lucas om een thema 

op meer manieren uit te werken.  
603

 ALAND, Novum Testamentum Graece, noteert deze verbinding in de marge bij Lc 8,13 en 

Hnd 8,14. 
604 

O.a.: de vreugde in de parabeluitleg is die van de afvalligen i.t.t. in Hnd 8 de vreugde in 

heel Samaria. De duivel () is degene die het woord wegneemt uit het hart om te 

voorkomen dat er geloofd wordt. Simon echter gelooft al en is gedoopt, net als Samaria. De 

uitleg van de parabel nuanceert met afvalligheid door beproeving en door zorgen en geld. Bij 

Simon komt alleen geld ter sprake. Er is geen reden om heel Samaria met Simon als afvallig te 

zien, maar ook niet om alleen Simon te zien als eerst vol vreugde en dan afvallig.  
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c.4 Samaria en heilige Geest 

 Nadat ze zijn gaan geloven en gedoopt zijn, hebben de Samaritanen nog 

geen heilige Geest ontvangen. De tekst zegt: die is niet op hen ‘gevallen’ 

(, Hnd 8,16. Met het woord ‘vallen’ wordt in Handelingen nog 

tweemaal meer de manier uitgedrukt waarop de heilige Geest mensen 

overkomt (Hnd 10,44; 11,15).  

 De verwachting en komst van de Geest zijn eerder nadrukkelijk gethema-

tiseerd (Hnd 1,4-8; 2,1-4.33) en Petrus verbindt de doop (ter vergeving van 

zonden) en de gave van de Geest met elkaar (Hnd 2,38). Degenen die met 

Pinksteren bijeen zijn, ontvangen de Geest. Later gebeurt dat ook in de kring 

van de leerlingen (Hnd 4,31). De heilige Geest wordt gegeven aan allen die 

God gehoorzamen (Hnd 5,32). De aanname van de Geest in Samaria is als de 

gave van de Geest aan de leerlingen met Pinksteren (Hnd 1,8; 2,1-4) en die 

aan alle gelovigen (Hnd 4,31) en is ook verbonden met de latere doop door 

Paulus in Efeze. De relatie daarmee wordt gelegd met de doop ‘tot de naam 

van de Heer Jezus’ (Hnd 8,16)
605

. Het woordje ‘tot’ (, ook Hnd 19,5
606

) is 

een enigszins vreemde formulering, waar er ook ‘in’ (,Hnd 10,48) of ‘op’ 

(Hnd 2,38)kan staan
607

. Paulus, die de doop van Johannes ‘overdoet’, 

doopt de leerlingen in Efeze echter ook tot (de naam van de Heer Jezus 

en legt hun handen op, waarna de heilige Geest over hen komt en zij gaan 

profeteren, zo’n twaalf man (Hnd 19,5-7). Met de aanname van de Geest 

worden Pinksteren, Samaria en de leerlingen van Efeze verbonden. 

 

c.5 Samaria gekarakteriseerd als ontvankelijke achtergrond  

 Na deze aanname van de Geest staan niet langer de Samaritanen, maar 

Simon en Petrus centraal. De Samaritanen verdwijnen niet, zoals uit Hnd 8,25 

blijkt. Als ‘jullie’ in de slotzin van Simon begrepen wordt als ‘de aanwezigen’, 

dan kan Samaria daar ook bij horen (Hnd 8,24). Hoewel ze daar meer passief 

verondersteld kunnen worden, zijn de Samaritanen geen zwijgende aan-

wezigen (walk-ons, §IV,2.e) want al vanaf de introductie van Simon en eerder 

al bij de komst van Filippus maakten ze deel uit van het verhaal. Ze zijn de 

eerste respondenten op de boodschap van Filippus en laten zich dopen. Ze 

nemen heilige Geest aan voordat Simon zich apart tot de apostelen wendt. 

                                                 

 
605

 A.W. ZWIEP, Judas and the Choice of Matthias. A Study on Context and Concern of Acts 

1,15-26 (WUNT 2, 187), Tübingen, Mohr Siebeck, 2004, p. 95 (inclusief n. 99): de titel 

is de normale aanduiding voor de verrezen Jezus, speciaal in Handelingen 

(Lc 24,3; Hnd 1,22; 4,33; 8,16; 11,20; 15,11; 16,31; 19,5.13.17; 20,35; 21,13). 
606 

Ook Mt 28,19; 1 Kor 1,13.15. 
607 

LINDIJER, Handelingen I, p. 211 denkt aan een finale betekenis. 
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Samaria vormt als een eensgezinde stad het decor van het gesprek tussen 

Petrus en Simon. Anders dan het weinig ontvankelijke Samaritaanse dorp in 

het evangelie (, Lc 9,52-56) ontvangt de stad wél het woord van God. 

Niet de apostelen, maar Filippus, één van de zeven, is degene die hun het 

goede nieuws brengt. Samaria is een nieuw toneel in de verspreiding van het 

woord, met andere adressanten en een andere getuige, maar verbonden met 

Jeruzalem en de apostelen door hetzelfde woord van God, de naam Jezus 

Christus, de doop en heilige Geest.  

 

d) De apostelen en Petrus 

 Halverwege het verhaal van Simon komen de apostelen in Jeruzalem ter 

sprake. Zij sturen twee van hen naar Samaria en Petrus en Johannes leggen na 

gebed de Samaritanen de handen op, zodat ze heilige Geest aannemen. Simon 

spreekt hen aan. Deze paragraaf gaat over deze apostelen en vooral over een 

van hen, Petrus
608

.  

 

d.1 Apostelen 

 De apostelen ( zijn bekend in het verhaal van Lucas. Ze worden 

als ‘apostelen’ het eerst genoemd door Jezus zelf in Lc 6,13 en blijven een rol 

spelen totdat in Handelingen, nadat een brief van de apostelen en oudsten aan 

Paulus en Barnabas wordt meegegeven, de aandacht op Paulus gericht wordt 

(Hnd 15,22-29). Paulus is dan, samen met Barnabas, ook zelf tweemaal 

apostel genoemd (Hnd 14,4.14), maar voor het overige zijn de ‘apostelen’ de 

twaalf mannen die door Jezus ‘apostel’ werden genoemd
609

.  is in 

het Nieuwe Testament een functie waarvan de naam is afgeleid van het 

werkwoord ‘zenden’ () en is als ‘apostel’ ook in het Nederlands 

terechtgekomen. De omschrijving van een ‘apostel’ geeft Petrus voordat 

Mattias een ‘lot’ (,zie §V,2.d.3) krijgt in het ‘dienstwerk’ () 

van de (dan) elf apostelen (Hnd 1,21-26)
610

. In Hnd 8 zijn de apostelen zelf 

voor het eerst de zendende instantie (en zenden Petrus en 

Johannes (Hnd 8,14)
611

. In de naamvolgorde van de apostelen in Hnd 1,13, die 

                                                 

 
608

 Zie ook hoofdstuk VI, dat o.a. de rol van Simon in het verhaal van Petrus beschrijft. 
609 

‘Twaalf’ voor de apostelen: Lc 8,1; 9,1.12. 18,31; 22,3.47; Hnd 6,2. Aan het einde van het 

evangelie zijn ze nog met elf (zonder Judas, Lc 24,9.33), later weer aangevuld tot twaalf met 

Mattias (door het lot uitgekozen, Hnd 1,26). 
610 

DERRETT, Magus, pp. 212-214 betoogt dat juist het ‘getuige zijn’ (waar Simon niet in 

participeert) essentieel is. Zie ook §VI,4.d.1. 
611  vertaald met ‘zenden’ of ‘sturen’. Zenden is meestal iets dat door God 

gebeurt: Hij zendt engelen en boden, Jezus, apostelen en profeten, Mozes, Paulus en ‘redding’ 
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iets verschilt van die in Lc 6,13-16, volgt Johannes direct op Petrus
612

. 

Daarmee wordt wellicht aangegeven dat Johannes in Handelingen meermaals 

de gezel is van Petrus. Naast hen wordt na Hnd 1,13 Jakobus, die door het 

zwaard gedood wordt, nog met zijn naam genoemd (Hnd 12,2), de overige 

apostelen niet.  

 De apostelen, de twaalf, die hun eigen zending op Jezus kunnen terugvoeren 

(Lc 9,2), hebben gezag, zoals in Hnd 6,1-6 waar zij de leerlingen bij elkaar 

roepen en de ondersteuning toevertrouwen aan een zevental, waaronder 

Stefanus en Filippus
613

. 

 Zoals Samaria Filippus ‘hoort’, zo ‘horen’ de apostelen in Jeruzalem dat 

Samaria het woord heeft aangenomen. Wat Filippus verkondigt, waarderen 

deze apostelen als ‘woord van God’ (Hnd 8,6.14). Filippus blijkt, anders dan 

wat in Hnd 6 een taak voor de twaalf lijkt, actief te zijn in de verspreiding van 

het woord. Hij volgt daarin Stefanus, die het Sanhedrin toespreekt (zie Hnd 7) 

en ook Paulus doet het later. Filippus blijft van de apostelen onderscheiden, 

omdat hij naar Samaria gaat terwijl zij in Jeruzalem blijven (Hnd 8,1). In 

Samaria is dat onderscheid zichtbaar als niet hij, maar de apostelen de handen 

opleggen, zoals zij dat eerder bij Filippus (en de rest van de zeven) deden.  

  

d.2 Petrus en Johannes 

 De apostelen Petrus en Johannes trekken in Handelingen vaker met elkaar 

op en al in het Lucasevangelie vormen ze samen met Jakobus een drietal dat, 

apart van de andere apostelen, van een aantal bijzondere gebeurtenissen 

getuige is (Lc 5,10; 8,51; 9,28). Johannes en Jakobus zijn broers (Lc 5,10; Hnd 

12,2). Samen wilden zij het dorp in Samaria met ‘vuur uit de hemel’ straffen 

(Lc 9,54; §V,2.c.1). De rol van beide broers gaat geleidelijk over op één van 

hen, Johannes. Jakobus raakt op de achtergrond tot de vermelding van zijn 

                                                                                                                                

 
(Lc 1,19.26; 4,18.43; 7,27; 9,48.52; 10,16; 11,49; 13,34; 14,17; 20,10; Hnd 3,20.26; 7,34.35; 

9,17; 22,21; 26,17; 28,28). Jezus zendt de twaalf en leerlingen (Lc 9,2; 10,1.3; 19,29; 19,32; 

22,8.35). Ook de apostelen zelf en Paulus zenden (Hnd 8,14; 15,27.33; 16,35.36; 19,22; 

21,25). Het woord ‘zenden’ heeft soms ook een meer seculiere lading (Lc 7,3.20; 14,32; 

19,14; 20,20; Hnd 5,21; 7,14; 9,38; 10,8; 11,11.13.30; 13,15). Het gaat om zending vanuit een 

zekere autoriteit die de gezondene een opdracht van bovenaf/goddelijk meegeeft. 
612 

De naam Johannes onmiddellijk na Petrus ook in Lc 8,51; 9,28, anders dan eerder in Lc 

5,10; 6,14. 
613

 Deze zeven worden ‘diakens’ genoemd, maar anders dan ‘apostel’ is ‘diaken’ bij Lucas 

geen specifieke functie (anders in Fil 1,1). Lucas vermijdt het zelfstandig naamwoord 

, anders dan de andere evangelisten, in zowel evangelie als Handelingen; Hnd 6 

gebruikt voor de taak van de zeven het werkwoord  bedienen). 
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dood, waarbij opnieuw verteld wordt dat hij de broer van Johannes is (Hnd 

12,2)
614

.  

 Door Jezus zelf worden Petrus en Johannes gezonden om het paasmaal voor 

te bereiden (,Lc 22,8) en in Handelingen zijn ze met zijn tweeën 

betrokken bij de gebeurtenissen met een kreupele man, die genezen wordt 

(Hnd 3,1-4,23). Ze worden gearresteerd en hun wordt verboden te spreken in 

de naam van Jezus Christus. Petrus is meestal de woordvoerder van de twee, 

hoewel Johannes hem nabij is en net als hij niet kan zwijgen over wat hij 

gezien en gehoord heeft (Hnd 4,19-20). Als ze samen zijn, volgt Johannes na 

Petrus. Petrus treedt ook afzonderlijk op. In Samaria is hun laatste ge-

zamenlijke optreden. Ze verkeren ook later nog in elkaars buurt (Hnd 12,29), 

tenminste, als de Johannes Marcus waar het daar over gaat dezelfde Johannes 

is. Die gaat met Paulus en Barnabas mee (Hnd 12,25; 13,5.13; 15,37). Door de 

naam Johannes en zijn functie als metgezel wordt de verbinding gelegd van 

Petrus naar Paulus.  

 Gezonden vanuit de twaalf treden Petrus en Johannes in Hnd 8 op als 

representanten van de apostelen. In Samaria bidden zij (, Hnd 

8,15). Het ‘bidden’ sluit aan bij eerder bidden bij de keuze van Mattias (Hnd 

1,24) en de handoplegging aan zeven mannen (Hnd 6,6). Ook deze derde keer 

dat het woord in Handelingen gebruikt wordt, zijn het apostelen die bidden. 

Later worden Paulus (en Silas) en Petrus, Cornelius en de verzamelde 

gelovigen als biddend beschreven. Handoplegging (,Hnd 8,17) 

creëert net als ‘bidden’ een lijn naar de ‘aanstelling’ van de zeven, een lijn die 

doorloopt naar Paulus (waarbij soms ook ‘genezen’ en ‘vasten’ ter sprake 

komen, Hnd 9,9-16, bij Ananias; Hnd 13,3; 14,23; 28,8)
615

. Handoplegging is 

ook gerelateerd aan genezingen en de gave van de Geest
616

 en die gave van de 

Geest wordt weer verbonden met dopen (Lc 3,21-22). Bidden, handoplegging, 

genezen, gave van de Geest en doop vormen met elkaar een cluster van 

elementen die samenkomen in Hnd 8: na de genezingen en de doop wordt 

gebeden om heilige Geest en handen opgelegd. Petrus en Johannes verbinden 

zich zo in hun rol van apostel met de zending van Jezus (bidden, Geest, 

genezing) en slaan een brug naar Paulus, onder andere via Ananias. Na de 

                                                 

 
614

 Traditioneel is hij Jakobus ‘de Meerdere’, terwijl Jakobus met een leidende positie in de 

gemeente van Jeruzalem ‘de Mindere’ is (Hnd 12,17;15,13; 21,18;). Paulus noemt deze leider 

‘de broer van de Heer’ (Gal 1,19); iets verderop in zijn brief noemt hij het aposteltrio Jakobus, 

Kefas (Petrus) en Johannes (Gal 2,9). 
615 

Vasten ( Lc 2,37; Hnd 14,23; 27,9;  Lc 5,33.34.35; 18,12; Hnd 13,2.3) 

wordt geen enkele maal aan de twaalf apostelen toegeschreven, wel aan Paulus. 
616 

Lc 4,40; 13,13; Hnd 9,12.17; 19,6, 28,8; ook Hnd 6,3-6; 13,3. 
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handoplegging gaat de aandacht vooral naar Petrus uit. Petrus en Johannes 

keren nog wel samen, of allebei, terug naar Jeruzalem, hoewel hun namen niet 

meer genoemd worden (Hnd 8,25). Johannes blijft dan in Jeruzalem en Petrus 

gaat alleen op reis, ook buiten Jeruzalem (Hnd 9,32). 

 

d.3 Petrus 

 Bij de karakterisering van Simon is al gezegd dat Petrus in Lucas-

Handelingen soms ook de naam Simon, of Simon Petrus heeft
617

. In het 

verhaal van Hnd 8 komt Petrus nu tegenover iemand te staan die Simon heet. 

Zijn twee namen komen zo in één verhaal bij elkaar. 

 Van de twee apostelen die uit Jeruzalem naar Samaria komen is hij de enige 

met personagetekst. Zijn reactie op Simon is fel en is in twee onderdelen 

uiteen te leggen: a) een antwoord op Simons vraag en b) de typering van 

Simon als iemand die bekering nodig heeft. Deze beide onderdelen worden 

hieronder belicht en uitgewerkt, te beginnen met:  

a) Het antwoord op Simons vraag. 

 Petrus kwalificeert de vraag van Simon als verkeerd en gaat in op 

verschillende aspecten: 1) de aangeboden (geld)middelen, 2) de Geest als 

geschenk, 3) de veronderstelling dat het Simon te doen zou zijn om een 

aandeel in het woord en de macht te verkrijgen waarom hij 4) Simon verwenst. 

1) De ‘middelen’ () worden door Petrus gezien als geld, zilvergeld 

()
618

. Zilvergeld () heeft op zich geen uitgesproken 

negatieve of positieve lading: het is het geld dat Judas krijgt (Lc 22,5), maar 

ook het geld waarmee Abraham het graf voor Sara betaalt (Hnd 7,16). 

Zilvergeld is wel iets dat de apostelen niet mogen meenemen als zij door Jezus 

worden uitgezonden (Lc 9,1-3)
619

. De twaalf hebben dan ook geen zilvergeld 

en zo zegt Petrus tegen een kreupele dat hij ‘geen zilver en goud bezit’ (Hnd 

3,6). Paulus zal benadrukken dat hij geen zilver en goud (of kleding) heeft 

ontvangen, maar met zijn handen gewerkt heeft voor de kost (Hnd 20,33). Een 

apostel wordt niet met ‘zilver’ betaald voor wat hij doet. Volgens Petrus heeft 

Simon echter wel zilvergeld en interpreteert hij de activiteiten van Petrus zo-

                                                 

 
617

 Zie voor een uitgebreidere beschrijving van Petrus hoofdstuk VI; voor de dubbele naam 

Simon Petrus §VI,4.a; voor de naam ‘Simon’ ook de personagebeschrijving van Simon, 

§V,2.a.1. 
618

 Zie §V,2.a.4. 
619

 Zonder dat ‘zilvergeld’ genoemd wordt, wordt de apostelen door Jezus wel aangeraden een 

‘beurs’ () mee nemen als het er op aan komt rond verraad en dood (Lc 22,36). Het 

niet-meenemen van een beurs was eerder het kenmerk voor de tweeënzeventig gezondenen 

(Lc 10,1-4).  
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danig dat hij denkt dat die er ‘zilver’ voor wil ontvangen. Hierna wordt 

Simons ‘geld’ weer als ‘(geld)middelen’ bestempeld, wat ook de (geld)-

middelen zijn die de gelovigen bijdragen aan het gemeenschappelijk bezit
620

. 

Zo typeert Petrus Simon als een ‘gewone gelovige’, en zeker niet als een 

apostel.  

2) Petrus corrigeert Simon door wat hij wil krijgen/kopen een geschenk 

van God te noemen. Het woord ‘geschenk’ (komt in Lucas-

Handelingen nog drie maal voor. Steeds is dat in de context van Petrus’ 

woorden en gaat het over de gave van heilige Geest aan de inwoners van 

Jeruzalem en aan de volkeren (vgl. Hnd 1,8)
621

. Handoplegging wordt daarbij 

niet genoemd. Het geschenk van God aan Samaria, waar Petrus op doelt, is de 

gave van de Geest. Volgens Petrus ziet Simon de handoplegging ten onrechte 

als het instrument voor de gave van de Geest (Hnd 8,18)
622

. 

3) Petrus sluit Simon uit van het ‘woord’. Het ‘woord’ is een kenmerk van 

de apostelen (Hnd 6,2). Het wordt in raamwerk I ook in nauwe samenhang 

gezien met apostelen, Jeruzalem en ’groot nieuws brengen’ (zie §IV,3.b.6-

§IV,3.b.7). Aan dit woord heeft Simon geen deel (,lot, Hnd 8,21) en 

daarmee ook niet aan de taak (,diakonia) van de twaalf. ‘Lot’ wordt 

namelijk ook gebruikt om deelname uit te drukken aan die taak van de twaalf 

(Hnd 1,17.26, zie boven, §V,2.d.1)
623

. Petrus hanteert dit ‘lot’ na gebed 

alvorens Mattias deelgenoot te maken van de taak van de apostelen (Hnd 1,15-

26), maar laat Simon niet toe in deze diakonia 
624

. 

 In de woorden van Petrus wordt ‘lot’ (gecombineerd met  

(Hnd 8,21). De uitdrukking ‘’ is ontleend aan Deutero-

nomium waar het de toestand van de Levieten aangeeft die geen bezit 

hebben
625

.  

4) Petrus verwenst Simon met zijn zilvergeld naar ‘het verderf’ 

()
626

. Dit woord ‘verderf’ schrijft Lucas alleen op deze plaats. De 

overige keren dat ‘verderf’ in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, is het 

behalve een ‘status’ van ondergang en bederf, ook iets concreet bestaands: 

zoiets als een hel tegenover een plaats van het goede (eeuwig) leven (zie ‘zoon 

                                                 

 
620

 Zie §V,2.a.4. 
621

 Hnd 2,38; 8,20; 10,45; 11,17. 
622

Zie §V,4.c; naar het perspectief van Simon ziet deze dat de heilige Geest gegeven wordt 

door handoplegging.  
623

 LIDDELL, Lexicon, p. 959,o.a. ook in de zieners- en orakeltraditie. 
624

 Zie §VI,4.d.1; §VI,2. 
625

 LXX Dt 10,9; 12,12; 14,27. 
626

 LIDDELL, Lexicon, p. 232, 1) destruction; 2) perdition.  
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van het verderf’, Joh 17,12; 2 Tes 2,3)
627

. Gebruikt als ‘naar het verderf 

gaan’(is het bekend uit Daniël (Da Theod 2,5).  

 

 Na de afwijzing door Petrus van Simons vraag volgt het tweede deel van 

zijn reactie: 

b) De typering van Simon die bekering nodig heeft. 

 Petrus onderbouwt zijn stellingname tegen Simons aanbod en vraag en 

constateert 1) dat Simons hart niet juist is voor God en 2) dat hij in bitterheid 

zit. Tussen deze twee observaties in 3) roept hij Simon op zich te bekeren.  

1) Het woord ‘hart’ (gebruikt Petrus tweemaal: dat het hart van 

Simon niet juist is tegenover God (Hnd 8,21) en dat de verkeerde gedachte uit 

zijn hart mag gaan ( [hapax legomenon], gedachte, Hnd 8,22
628

). Het 

‘hart’ als de plaats van de persoon sluit aan bij de oudtestamentische traditie 

(zie bv. Lc 1,17 // Mal 3,23-24; Hnd 2,25-28 // Ps 16,8-11). Petrus doorziet het 

hart van Simon met daarin een gedachte die maakt dat Simon zelf niet ‘juist’ 

() is voor God
629

. Dat vormt een tegenstelling tot de gelovigen die zijn 

‘zonder struikelblok in hun hart, eenvoudig’ (Hnd 2,46) en ‘één van hart en 

ziel’ (Hnd 4,32). 

2) Petrus ziet Simon als een gal van bitterheid en een kluwen van 

ongerechtigheid. Hij gebruikt daarvoor (bitter), gal, alleen Mt 

27,34; Hnd 8,23) en  (kluwen [, van ongerechtigheid]). Het 

roept associaties op met Dt 29,17 en Js 58,6. De woorden uit Dt 29,17 worden 

gevolgd door een waarschuwing om het hart niet af te keren van de HEER (Dt 

29,19-20). Bij Jesaja gaat het om een oproep tot het oprechte vasten van 

bevrijding. Op ditzelfde vers Js 58,6 speelt Lc 4,18 in als het gaat om de 

zending van Jezus. Petrus sluit aan bij Jezus (Jesaja) om Simon los te (willen) 

maken uit de kluwen van ongerechtigheid.  

                                                 

 
627

 Mt 7,13; 26,8; Mc 14,4; Joh 17,12; Rom 9,22; Fil 1,28; 3,19; 2 Tes 2,33; I Tim 6,9; Heb 

10,39; 2 Pe 2,1.1.3; 3,7.16; Openb 17,8.11. 
628

 IRENEÜS, Adversus Haereses, 1,23.2 noemt de vrouw die Simon vergezelt Helena, en zegt 

dat hij haar zelf zijn eerste gedachte, Ennoia, noemde (Grieks:  zie: IRENÄUS, Adversus 

Haereses, pp. 290-291.  
629

 Vertaling van : ‘juist’, meestal echter: ‘recht’; zie bij Lucas in combinatie met 

‘wegen: ‘rechte wegen / rechte straat’ (Lc 3,4.5; Hnd 9,11; 13,10). Deze ‘rechte wegen’ zijn 

o.a. de wegen die het resultaat zijn van een bekeringsproces, zoals Johannes verkondigt met de 

woorden van Jesaja (Lc 3,4-5, citaat uit Js 40,3-5). Vgl. Hnd 13,10, waar Barjezus door Paulus 

met zoveel woorden verweten wordt ‘de rechte wegen van de Heer te doorkruisen’. Zie 

aantekeningen bij de werkvertaling Hnd 8,21.23. 
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 3) Vandaar de oproep tot bekering, die centraal staat in deze constatering 

van ongerechtigheid in Simon. Die oproep tot bekering past bij Petrus die ook 

verantwoordelijk is voor de eerdere keren dat het woord ‘bekeren’ viel en zelf 

‘bekering’ verkondigt, voordat Paulus het overneemt (, Hnd 2,38; 

3,19; (8,22); 17,30; 26,20; , Hnd 5,31; 11,18; 13,24; 19,4; 20,21; 

26,20). Petrus volgt daarin Jezus en Johannes de Doper en vervult de opdracht 

die de leerlingen van Jezus zelf krijgen om te getuigen van bekering tot 

vergeving van zonden (Lc 24,47)
630

.  

 

d.4 Petrus’ woorden met oudtestamentische achtergrond 

 Zoals in zijn eerdere toespraken gebruikt Petrus woorden die een 

oudtestamentische achtergrond hebben. Op verschillende aspecten uit boven-

genoemde reactie van Petrus op Simon gaat deze subparagraaf in. 

  Versdelen uit en allusies op Deuteronomium, 2 Koningen, Psalmen, Jesaja 

en Daniël worden in Petrus’ antwoord aan Simon tot een nieuw geheel 

gevormd. Volgens Derrett spreekt hij daarin een cherem uit, een banvloek, die 

Simon uitsluit uit de gemeente
631

. Simon heeft deze vloek volgens Petrus te 

danken aan zijn houding tegenover geld en zijn (heidense) opvatting dat de 

macht van de apostelen voor geld te koop is, en niet voortkomt uit hun 

‘hogere’ roeping: die van getuige zijn. Tegen die houding moeten de ge-

lovigen gewaarschuwd worden. Simon dient als voorbeeld en brengt Gechazi 

in herinnering die, in tegenstelling tot Elisa, wel zilver wilde ontvangen voor 

de genezing van Naäman (2 K 5,16-27), aldus Derrett
632

. 

 Petrus haalt woorden aan uit Daniël die duiden op het verloren gaan van 

onbekwame ‘zieners’ (, verderf; LXX Da 2,18 ‘dat Daniël en zijn 

vrienden niet naar het verderf zouden gaan’; Da Theod 2,5 ‘naar het verderf 

gaan’). Petrus zinspeelt ook op Js 57,6 (, aandeel; , lot; LXX Js 

57,6 “Uw aandeel zal te midden van de doden zijn die in het dal begraven 

liggen, dat lotis voor u weggelegd […]”)
633

. Samen roepen deze woorden het 

beeld op dat Simons bestemming onder de doden is. Het zinsdeel dat dan 

volgt, staat bijna letterlijk ook in LXX Ps 77,37, ‘het hart dat niet juist () 

is tegenover God’. Volgens Brodie legt dit ‘citaat’ door een kleine woord-

variatie een verbinding met Gechazi omdat uit deze psalm in Hnd 8,21 

                                                 

 
630 Lc 10,13; 11,32; 13,3.5; 15,7.10; 16,30; 17,3.4; Lc 3,3 (Johannes); 

3,8 (Johannes); 5,32; 15,7; 24,47; later in Hnd brengt ook Paulus bekering ter sprake (Hnd 

17,30; 20,21; 26,20). 
631 

DERRETT, Magus, pp. 218-220. 
632 

Ibid., p. 218. 
633

 Ibid., p. 220. 
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is vervangen door , dat dan weer verwijst naar in het 

verhaal van Gechazi (LXX 2 K 5,25)
634

. De oproep tot bekering die Petrus 

daarna doet, wordt gevolgd door toespelingen op praktijken die in de sfeer van 

magie liggen: de gal van bitterheid (  komt ook voor in Dt 

29,17 (LXX) “niet moet er onder jullie enige wortel zijn die opgroeit in gal en 

bitterheid” (…           , 
vgl. Lc 8,6.8; Heb 12,15: “laat geen bitter, schadelijk onkruid opkomen dat uw 

hele gemeente vergiftigt”). Het is in Dt 29 opgenomen in een waarschuwing 

van Mozes aan het volk om het hart niet af te keren van de HEER en goden van 

vreemde volkeren te vereren. Deze tekst herneemt de waarschuwing tegen 

praktijken die aan magie doen denken zoals die eerder in Deuteronomium 

werden vermeld: gruweldaden, praktijken van de volkeren (, 

gruweldaden, Dt 18,9.12; 26,16)
635

. Petrus dicht Simon eenzelfde hart toe als 

waarop Deuteronomium doelt (, Hnd 8,21,22; LXX Dt 29,18), met de 

bijbehorende vervloekingen. Zo neemt Petrus een positie in als Mozes (Dt 

29,1), die het volk oordeelt met zegen en vloek (Dt 29,8-20). Simon wordt een 

plaats gewezen als een Leviet ‘zonder deel onder het volk’ (‘part noch deel’ in 

de vertaling van dit onderzoek; over ‘lot’ zie vorige subparagraaf)
636

. De 

toespeling op Js 57,6, waarin hij Simon daarentegen wel ‘een deel’ toewijst, 

maar ‘onder de doden’, maakt de hoop op een goede afloop erg klein. Zo 

zuivert Petrus, als de leider, met een cherem de ‘gemeente’ van de ongewenste 

vreemde invloeden, aldus Derrett
637

. 

 Hier is echter geen sprake van een cherem mét uitsluiting uit de gemeen-

schap: er is namelijk voor Simon een mogelijkheid om aan de cherem, vloek, 

te ontkomen, want Petrus roept Simon op tot omkeer.  

 De ‘kluwen van ongerechtigheid’ ( waar Petrus naar 

verwijst, herinnert aan een oudtestamentische tekst die het volk Gods oproept 

tot losmaking uit deze kluwen (LXX Js 58,6). Ditzelfde vers Js 58,6 wordt ook 

gebruikt in Lc 4,18 als het gaat om de zending van Jezus. Petrus’ woorden 

tegen Simon appelleren daarmee aan Jezus’ en Jesaja’s oproep tot bevrijding. 

Petrus legt de verantwoordelijkheid voor deze bevrijding bij Simon zelf.  

 De woorden van Petrus waarmee hij Simon verwenst naar ‘het verderf’ 

() roepen associaties op met Daniël (Da 2, mn. 2,1-12). Net als in Hnd 

8,5-24 is de context daar magie (droomuitleg). Koning Nebukadnessar dreigt 

                                                 

 
634

 BRODIE, Unraveling, p. 62; zie ook §II,5,c. 
635

 §III,5. 
636

 LXX Dt 10,9; 12,12; 14,27. 
637

 DERRETT, Magus, pp. 218-220; zie §II,5.b. 
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zijn Chaldeese droomuitleggers met dit ‘verderf’, als zij niet zowel zijn droom 

kunnen geven als de duiding ervan (Da Theod 2,5). Parallel ziet Petrus in 

Simon kennelijk een onmachtige of mislukte ziener. Petrus typeert Simon ook 

als verwikkeld in de praktijken van de volkeren (gal van bitterheid) en 

vastzitten in ‘ongerechtigheid’ (). 

 Dat is niet hetzelfde als Simon buiten de gemeente sluiten; het is eerder een 

dreigement
638

. Petrus’ toehoorders herkennen wat uitsluiting betreft mogelijk 

Dt 17,3-5, waarin gezegd wordt dat een vereerder van vreemde goden uit 

Israël verwijderd moet worden. Maar Petrus roept hen niet op als getuigen om 

vervolgens Simon uit te bannen. Petrus vindt wel dat Simon zich los moet 

maken uit de kluwen van ongerechtigheid waarin hij zit en vraagt daarvoor 

geen instemming van anderen. Petrus komt hier zelf naar voren als een 

autoriteit die (ver)oordeelt, beschuldigt, maar ook oproept tot bekering.  

 

d.5 Petrus gekarakteriseerd als gezaghebbend apostel 

 Petrus komt uit Jeruzalem naar Samaria en representeert de twaalf 

apostelen. Hij houdt Simon buiten de kring van de twaalf en verklaart dat hij 

iemand is die bekering nodig heeft en hij roept hem op om zich te bekeren. 

Petrus spreekt als man van gezag en doet denken aan Jezus, aan Mozes, aan 

Johannes de Doper. De inhoud van zijn antwoord getuigt van kennis van de 

Schrifttraditie want evenals bij zijn eerdere optredens worden zijn woorden 

versterkt met Schriftallusies. Met de formulering in termen van ‘zien’ (van 

Simons hart, bitterheid en ongerechtigheid, Hnd 8,23) en hoe hij dat verbindt 

met Simons lot houdt Petrus ook het thema ‘magie’ in deze passage in stand. 

 

3. Plaats en tijd 

 Plaats en tijd wisselen in dit verhaal. De locatie waar de gebeurtenissen zich 

afspelen, is voornamelijk Samaria, maar kort ook Jeruzalem, waar de 

                                                 

 
638

 De constatering van Petrus dat Simon in ongerechtigheid gevangen zit, zou eventueel 

kunnen leiden tot uitsluiting en een dreigmiddel zijn tot bekering, of een waarschuwing voor 

de gemeenschap. Zie ook I Kor 5,1-13: Paulus wijst erop dat degene die kwaad doet uit het 

midden van de gemeenschap verwijderd moet worden. Hij citeert daartoe Dt 17,7 in I Kor 

5,13. De Deuteronomiumtekst geeft aan dat degene die ‘andere goden’ vereert, buiten Israél 

gesloten moet worden op het oordeel van meerdere getuigen en middels de doodstraf. Enige 

verzen verder wordt aangegeven dat de bestraffing geldt als waarschuwing voor anderen (Dt 

17,12-13). Mt 18,15-17 wijst erop dat de broeder die je iets misdoet terechtgewezen moet 

worden en, als hij niet luistert, beschouwd moet worden als ‘heiden en tollenaar’ (de enige 

‘tollenaar’ waarvan sprake is in het eerste evangelie is Matteüs; ‘heidenen’ worden niet 

genoemd).  



178              ZICHT OP DE VOLKEREN      

 

      

         

 

apostelen zijn. Er wordt in de vorm van een terugblik verteld over Simon die 

al in Samaria was. Van een vertelling in grote lijnen en ongedefinieerde 

tijdseenheden loopt het verhaal uit op een gesprek in Samaria tussen Petrus en 

Simon dat letterlijk wordt weergegeven.  

 

a) Plaats 

 Het verhaal van Simon speelt in de stad Samaria. De aanduiding van de 

streek of regio Samaria (Hnd 8,2.25) ligt buiten de afgebakende tekst. Het 

verhaal zoomt in op de stad waar Simon al is, evenals de inwoners, en waar 

Filippus en de apostelen Petrus en Johannes vanuit Jeruzalem naar toe komen 

als zij over Samaria en het woord van God horen.  

 

a.1 Samaria 

 Tweemaal wordt gezegd dat Samaria een stad is (, Hnd 8,5.9)
639

. Het 

is niet ongewoon dat Lucas een stad noemt met het woord ‘stad’ en dan de 

naam en/of de streek waarin ze ligt, maar hij vermeldt ook steden zonder hun 

plaatsnaam
640

. De missie van Jezus wordt door Hem omschreven als “ook 

andere steden moet Ik het goede nieuws brengen …” (Lc 4,43, ook Lc 8,1; 

13,22) en ook de tweeënzeventig worden naar steden en plaatsen gestuurd (Lc 

10,1). Vanuit Jeruzalem onderneemt Filippus nu een reis naar de stad Samaria, 

waarbij onreine geesten uitgaan en kreupelen worden genezen, zoals bij Jezus 

(vgl. Lc 5,12; 14,21). Hoe de stad Samaria is, wordt geïllustreerd met de 

figuur Simon die men daar voor een grote kracht houdt. 

De tekst laat zich niet nader uit over details: waar ieder zich in de stad 

ophoudt of waar de verkondiging of het dopen plaatsvinden (zie §V,2.b.3). Het 

ontbreken van een precieze beschrijving van de doopplaats heeft Samaria 

gemeen met Jeruzalem (Hnd 2,41). De stad Samaria zelf ligt laag, in elk geval 

geografisch lager dan Jeruzalem: zowel Filippus als de apostelen dalen er naar 

af (Hnd 8,5.15). Binnen de stad treden nog andere ‘hoogteverschillen’ op: het 

opleggen van de handen en het (nog niet) ‘vallen’ van de Geest tonen een 

beweging van boven naar beneden. Ook zien de Samaritanen Simon als 

‘groot’, wat hen zelf kleiner maakt.  

 

                                                 

 
639 

Over de historische achtergrond van Samaria en Samaritanen: SAMKUTTY, Mission, pp. 57-

98, mn. 86-98; H. LE CORNU – J. SHULAM, A Commentary on the Jewish Roots of Acts, Acts 1-

15, Jerusalem, Academon Ltd, 2003, pp. 396-397; FITZMYER, Acts, p. 402; JERVELL, 

Apostelgeschichte, p. 259; VAN VELDHUIZEN, Drinken, pp. 100-117; KIPPENBERG, Garizim. 
640

 Lc 1,26; 1,39; 2,4.39; 4,31; 7,11; 9,10; 23,51; Hnd 11,5; 14,6; 16,14; 19,35; 27,8. DENAUX, 

Vocabulary, pp. 518-519. 
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a.2 Jeruzalem 

 Jeruzalem is de stad van de apostelen, waar zij als enigen bleven toen allen 

verspreid raakten (Hnd 8,1). In het werk van Lucas is Jeruzalem de centrale 

stad met twee schrijfvarianten voor de plaatsnaam: en 

641
. Beide schrijfwijzen worden door elkaar gebruikt. De laatste 

vorm  gebruikt Lucas veel, terwijl de andere nieuwtestamentische 

geschriften dat bijna niet doen. Cadbury geeft aan dat deze variërende schrijf-

wijze niet zozeer aan verschillende bronnen moet worden geweten, maar aan 

de eigen stijl van Lucas, die onder andere gekenmerkt wordt door variatie en 

herhaling
642

. In Hnd 8,14 en de verzen om deze tekst heen (Hnd 8,1.25) wordt 

steeds  gebruikt. Waarschijnlijk kan het verschil tussen de beide 

schrijfvarianten in deze context genegeerd worden, omdat het tweede deel van 

het verhaal over Filippus in Hnd 8,26-27 juist weer begint met ‘op de weg 

vanaf   ’.  
 Jeruzalem heeft haar centrale positie vanaf de eerste hoofdstukken van het 

Lucasevangelie. De nadrukkelijke wending naar de stad in Lc 9,51 versterkt 

dat. Ook de eerste hoofdstukken van Handelingen spelen zich in die stad af of 

binnen een sabbatsreis ervandaan (Hnd 1,12). In Jezus’ opdracht om van Hem 

te getuigen ligt Jeruzalem in het centrum van de hele aarde (Hnd 1,8). De 

apostelen die in Jeruzalem blijven, krijgen daarmee eenzelfde speciale positie 

als de stad. Dat onderscheidt hen van alle anderen, ook van Filippus die uit de 

stad weggaat. Hoewel in het verhaal van Simon Jeruzalem hoger ligt dan 

Samaria is toch alles wat in Jeruzalem gebeurt ten dienste van Samaria: de 

apostelen die in de stad Jeruzalem zijn gebleven, horen over Samaria en 

zenden twee van hen erheen. 

 

 

 

                                                 

 
641

   is de hellenistische schrijfwijze, komt van het Hebreeuws; deze 

laatste vorm bij Lucas meestal voor Jeruzalem als joods religieus centrum, aldus J. READ-

HEIMERDINGER, The Bezan Text of Acts: A Contribution of Discourse Analysis to Textual 

Criticism (JSNTS, 263), Londen, Sheffield Academic Press, 2003, p. 318. Haar conclusie 

(zelfde pagina) dat hier een ideologisch verband is met het ‘verlaten van het joods religieus 

systeem’ gaat erg ver. De veranderende schrijfwijze gaat mogelijk wel parallel met de 

verspreiding van het woord in de hellenistische wereld en aan de volkeren, ook buiten 

Jeruzalem. Lucas blijft beide schrijfwijzen gebruiken tot in de laatste hoofdstukken van 

Handelingen. Zie ook I. DE LA POTTERIE, Les deux noms de Jérusalem dans les Actes des 

Apôtres, in Biblica 63 (1982) 153-188. 
 

642
 CADBURY, Style, p. 91. 
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a.3 Het gesprek van Simon en Petrus  

 Waar het gesprek van Simon en Petrus in Samaria plaatsvindt, wordt niet 

gespecificeerd. Er wordt ook geen gebouw genoemd (zoals bijvoorbeeld in 

Hnd 1,13; 2,2; 3,3; 5,6.7.9). Dat de Geest gegeven wordt, wijst niet auto-

matisch op een open ruimte, want in Hnd 2,1-4 was het in een huis waar de 

Geest over de leerlingen kwam en ook Hnd 4,23-31 doet een besloten ruimte 

vermoeden, terwijl bij de doop van Jezus de open lucht, een rivier, wordt 

verondersteld (Lc 3,21-22). 

In de loop van het verhaal wordt de ruimte van de hele stad verkleind tot 

een bescheiden onomschreven ‘podium’ met Simon en Petrus. De locatie of 

andere aanwezigen zijn decor, achtergrond. Binnen het gesprek zelf wordt de 

plaats van handeling nog verder verkleind tot het hart () van Simon, 

waar Petrus in ziet. Wat hij daar constateert is reden om Simon met zijn 

zilvergeld juist buiten elke normale plaats en tijd te positioneren, door hem in 

het ‘verderf’ () te wensen. Van de concentratie op het hart van Simon 

vergroot Petrus de ruimte naar een elders gelegen ‘verderf’. Dat wordt geen 

nieuwe locatie in het verhaal, want Simon is tot het einde nog met Petrus in 

Samaria.  

 

b) Tijd 

 Het tijdsverloop is niet nauwkeurig aangegeven. De chronologische volg-

orde van de gebeurtenissen verschilt iets van de vertelde, als er na de komst 

van Filippus over Simons verleden in Samaria wordt verteld. Het optreden van 

Simon in Samaria valt gelijk met de ontwikkelingen in Jeruzalem, voordat 

mensen daarvandaan verspreid raken, hoewel dat pas achteraf zo blijkt te zijn. 

Het optreden van Filippus in Samaria loopt parallel aan het verblijf van de 

apostelen in Jeruzalem (Hnd 8,1-4).  

 

b.1 Naar Samaria 

 De komst van Filippus naar Samaria volgt op de vervolgingen die zijn 

uitgebroken tegen de gemeente van Jeruzalem, op de dag dat Stefanus ge-

stenigd werd (Hnd 8,1). Dat is na de aanstelling van de zeven, na gemor van 

de hellenisten (Hnd 6). De vervolgingen zijn ten einde als er vrede is in Judea, 

Galilea en Samaria (Hnd 9,31), ná de ‘bekering’ van Saul in Damascus, zijn 

komst naar Jeruzalem en zijn uitwijken naar Tarsus omwille van de 

hellenisten. Zowel de vermelding van de hellenisten (Hnd 6,1; 9,29) als het 
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‘woorden wisselen’ (, discussiëren; Schriftinterpretatie
643

) van 

Stefanus met de Synagoge van de Vrijgelatenen (Hnd 6,9) en van Saul met de 

hellenisten (Hnd 9,29) kaderen deze passages in. 

 Om aan te geven dat Simon al in Samaria was, gebruikt de tekst eerder zijn 

(, Hnd 8,9). Een tweede tijdsaccent wordt gelegd met de lange tijd 

(Hnd 8,11,  ) die Simon in Samaria is, uitgedrukt met tegen-

woordige deelwoorden (§V,2.a.2). Er wordt een voortdurende aanhang 

(, Hnd 8,10.11) door Samaria aan Simon en de magische dingen 

gesuggereerd. Dit doorlopend karakter van de dingen staat in contrast met de 

snelle opeenvolging van gebeurtenissen bij de komst van Filippus. Die komst 

heeft een onmiddellijk effect. Via de verkondiging volgt direct het geloven en 

dopen van Samaria. Voor het geloven van Simon zelf en zijn doop is weer wat 

meer ruimte als Simon apart genoemd wordt en de woorden van geloof en 

doop worden herhaald. Dat Simon daarna steeds bij Filippus is, aanschouwend 

wat gebeurt (tegenwoordige deelwoorden), geeft aan dat nu deze nieuwe 

toestand voortduurt (Hnd 8,13).  

 

b.2 Vanuit Jeruzalem  

 Terwijl dit in Samaria gebeurt, zijn de apostelen in Jeruzalem. Zij horen 

daar dat Samaria het woord van God heeft ontvangen en zodra zij dat horen – 

het blijft in het midden hoe en wanneer dat gebeurt – sturen zij Petrus en 

Johannes (Hnd 8,14). Gezien het tempo in het vertellen lijken deze gebeur-

tenissen bijna samen te vallen. In Samaria verandert de situatie opnieuw met 

de komst van de apostelen. Die komst wordt gekenmerkt door eenzelfde 

compacte vertelwijze als de komst van Filippus: direct nadat Petrus en 

Johannes zijn afgedaald, bidden ze en leggen de handen op en neemt Samaria 

heilige Geest aan. 

 Tussendoor zijn er kleine uitstapjes in de tijd: naar voren en terug. Het 

gebed is erop gericht dat de Samaritanen heilige Geest aannemen: dat moet 

dus nog gebeuren (Hnd 8,15) want pas met de handoplegging neemt Samaria 

de Geest aan (Hnd 8,17). Daarnaast biedt de schrijver een terugblik wanneer 

hij constateert dat Samaria wel gedoopt is maar de Geest nog niet op hen is 

gevallen (Hnd 8,16)
644

.  

                                                 

 
643  wordt alleen op deze beide plaatsen gebruikt in Hnd; ook: Lc 22,23 “Toen 

begonnen ze er met elkaar over te praten, wie van hen het zou kunnen zijn die dat ging doen”; 

Lc 24,15 “Terwijl ze met elkaar in discussie waren, voegde Jezus zelf zich bij hen en liep met 

hen mee”. Voor als ‘discussie over Schriftinterpretatie’ zie KOET, Five Studies, pp. 

58-60.  
644

 Een ‘terzijde’: zie §IV,3.a.  
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b.3 Het gesprek 

 Alle scènes in het verhaal bestrijken grotere tijdseenheden, behalve het 

gesprek van Petrus met Simon: de vertelde tijd valt daarin samen met de 

verteltijd. De directe rede die gebruikt wordt, haalt het gesprek naar de 

voorgrond. 

 Petrus blijft al sprekend grotendeels in het heden. Hij schildert de toestand 

van Simon (in het verderf, geen deel aan het woord, vol bitterheid en in 

ongerechtigheid) in de tegenwoordige tijd. Hij wijst echter tevens op de 

mogelijkheid dat de slechte gedachte in de toekomst weg zal gaan 

(,toekomende tijd, Hnd 8,22). Dat gaat over de duur van het 

gesprek heen en betekent een mogelijk latere verandering van de huidige 

conditie van Simon. Als Simon smeekt om gebed dat niets hem gebeurt van 

wat Petrus zegt, heeft hij het niet over de toekomst, maar over het hier en nu. 

Dat vertoont gelijkenis met de ontwikkelingen rond Ananias en Saffira, voor 

wie het horen van Petrus’ oordelende woorden genoeg was om te sterven (Hnd 

5,5.10), zonder oproep tot bekering en zonder kans nog iets terug te zeggen. 

Dat gebeurt met Simon niet. Hij valt niet dood neer en kan antwoorden en 

allen oproepen voor hem te smeken/bidden. Door dat smeken blijft toekomst, 

ook in de tijd, open. 

 

4. Presentatie 

 Het verhaal wordt grotendeels verteld vanuit het perspectief van de verteller. 

Hij beschrijft de personages en de gebeurtenissen en laat de lezer het verhaal 

volgen. Zijn begrip van en overzicht over de situatie blijken onder andere uit 

de achtergrondinformatie over Simon in de stad Samaria en over de Geest, die 

nog niet op de Samaritanen is gevallen. In de gesproken tekst zijn Samaria, 

Simon en Petrus vanuit hun eigen perspectief aan het woord.  

 

a) Samaria en Jeruzalem 

 Filippus komt vanuit Jeruzalem in Samaria aan (, aankomen). 

‘Aankomen’ is een Lucaans woord
645

. Het drukt een beweging uit van een 

hoger naar een lager gelegen plaats
646

. Bij Jeruzalem of Judea is het de 

beweging ervandaan
647

. Ook  (afdalen, van de apostelen, Hnd 8,15) 

geeft aan dat Jeruzalem hoger ligt dan Samaria. Gezien de centrale positie van 

Jeruzalem en de apostelen in het werk van Lucas drukt het ook figuurlijk deze 

                                                 

 
645 

DENAUX, Vocabulary, pp. 337-338. Naast Lc-Hnd (15 x) alleen nog Jak 3,15.  
646 

Berg: Lc 9,37; hemel: Jak 3,15  
647

 Hnd 8,5; 11,27; 12,19; 15,1.30; 21,10. 
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verhouding uit (zie §V,3.a.1). De blikrichting is aanvankelijk van Jeruzalem 

naar Samaria, naar omlaag. Er blijft vanuit auteur en lezer afstand met de 

woorden ‘in die stad’ (, Hnd 8,8). Als Simon door de 

Samaritanen ‘deze’ wordt genoemd (, Hnd 8,10), wordt gekeken vanuit 

de personages in Samaria zelf. De nabijheid wordt nog groter in de ontmoeting 

van Petrus en Simon, waar de algemene en brede termen van ‘allen die 

Filippus hoorden’ of ‘mannen en vrouwen die zich laten dopen’ verschuiven 

naar de letterlijke weergave van eerst de woorden van Petrus, gevolgd door die 

van Simon. Vanaf dit punt ligt het vertelperspectief bij de sprekers. 

 Een vergelijkbare verschuiving vindt plaats met de apostelen in Jeruzalem. 

Als zij daar horen dat Samaria het woord heeft aangenomen, houdt de auteur 

afstand, zowel van Jeruzalem (dat hij als verblijfplaats van de apostelen 

noemt) als van Samaria, waar Petrus en Johannes heen gezonden worden (naar 

hen,  ). De beschrijvende vertelwijze van de auteur verandert als 

zowel Simon als Petrus aan het woord komen: Simon spreekt over ‘ik’ en 

‘jullie’ (, Hnd 8,19; , , , Hnd 8,24) en Petrus spreekt hem 

aan met ‘jij’ (, , Hnd 8,20.21.22) vanuit het ‘ik’-perspectief (Hnd 8,23).  

 

b) Inwoners van Samaria 

 De verkondiging door Filippus wordt gezien en gehoord door de inwoners 

van Samaria. Na de vermelding dat er vreugde in die stad is (Hnd 8,8), volgt 

de introductie van Simon. Samaria is aanhanger van Simon om de magische 

dingen die hij doet. Dat zegt de auteur, zoals hij ook eerder zei dat Simon 

‘werkt als een magiër’. Dan wordt vanuit Simons perspectief gezegd dat hij 

iets groots is en vanuit de Samaritanen dat hij de grote kracht van God is. Wat 

Simon zegt staat niet in de directe rede, dat wat de Samaritanen zeggen wel. 

De verteller laat wat er over Simon wordt gezegd én aan hemzelf én met ‘deze 

is’ ( vooral aan Samaria. Hij legt er nadruk op dat heel Samaria 

achter deze uitroep staat, van klein tot groot (Hnd 8,10). De inwoners zien 

zichzelf kleiner (klein) dan Simon (groot).  

 Als de Samaritanen Filippus gaan geloven, verandert hun ‘mindere’, 

kleinere positie ten opzichte van de ‘grote’ Simon in een ‘kleinere’ ten 

opzichte van Filippus, zeker als bij dopen aan een beweging van bovenaf 

wordt gedacht, met water of een onderdompeling. Simon komt gelijk aan 

Samaria op een niveau ‘onder’ Filippus. Het collectief ‘klein tot groot’ (Hnd 

8,10) is dan vervangen door ‘mannen en vrouwen’ (Hnd 8,12). Zo worden 

Filippus en Simon in Samaria bij elkaar gebracht. 

 Vervolgens wordt ingezoomd op de apostelen in Jeruzalem. Zij horen over 

de Samaritanen dat ze het woord hebben ontvangen. Zij gaan er naar toe, want 

er is nog geen heilige Geest op de Samaritanen gevallen. Dan verschuift het 
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perspectief: niet de apostelen ‘geven’ met gebed en handoplegging heilige 

Geest: het is Samaria dat heilige Geest aanneemt. Daarna verdwijnen de 

Samaritanen naar de achtergrond.  

  

c) Simon 

 Simon wordt door de auteur geïntroduceerd in de sfeer van magie. De 

uitspraken over zijn grootheid laat de schrijver voor rekening van Simon en 

Samaria. Dat Filippus tekenen en machtige daden doet (Hnd 8,13) en dat door 

de handoplegging van de apostelen de Samaritanen heilige Geest aannemen 

(Hnd 8,18), zijn observaties vanuit het perspectief van Simon. De macht die 

Simon wil verwerven wordt ook in een vraag van hemzelf verpakt en is zijn 

gezichtspunt. Maar dat hij (geld)middelen aanbiedt, is informatie van de 

schrijver. Deze laatste legt ook het verband tussen dat aanbod en de vraag van 

Simon. 

De woorden van Petrus moet Simon ondergaan. Beiden spreken elkaar aan 

in de tweede persoon en in de directe rede. Simon reageert op Petrus met een 

vraag aan ‘jullie’ om gebed. Hij wendt zich daarmee niet alleen tot Petrus, 

maar tot meerdere mensen: ‘jullie’ (Hnd 8,24). Vanuit hem gezien kan de Heer 

verhinderen dat hetgeen Petrus gezegd heeft aan hem gebeurt.  

 

d) Petrus  

 De apostelen en Petrus en Johannes worden aanvankelijk voorgesteld vanuit 

het standpunt van de schrijver. De auteur verlaat deze beschrijvende positie 

om uitleg te geven aan wat de apostelen doen en verbindt op die manier de 

gave van de Geest met de doop. Dat past bij hoe de auteur eerder Petrus al 

presenteerde, die opriep tot de doop die de gave van de Geest tot gevolg zou 

hebben (Hnd 2,38). Deze verbinding: doop en heilige Geest, blijft ook 

verderop in Handelingen van belang (Hnd 10,47-48; 11,16; 19,3-6)
648

. 

 Door wat Petrus tegen Simon zegt, komt ook het aspect van bekering in 

beeld. De gehele toespraak in de directe rede is Petrus’ visie: dat heilige Geest 

een gave van God is, dat Simon geen deel heeft aan het woord en dat zijn hart 

niet juist is voor God, dat hij verward is in ongerechtigheid en dat hij zich 

moet bekeren.  

 

                                                 

 
648 

In het Nieuwe Testament
 
wordt door de leerlingen gedoopt in, op of met de naam Jezus 

(Christus); alleen in Mt 28,19 staat een ‘trinitair’ geformuleerde doopopdracht: “Ga, en maak 

alle volkeren tot leerling; doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 

(…)”. (vert. WV).
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5. Een verhaal beschreven 

 In dit verhaal zijn Simon, Petrus en Filippus de belangrijkste personen. Als 

Petrus in het verhaal verschijnt, verdwijnt Filippus met de Samaritanen naar de 

achtergrond. Het gesprek van Petrus tegenover Simon krijgt qua verteltijd en 

detaillering veel ruimte. De stad Samaria is de locatie waar het allemaal 

gebeurt en verdringt als het ware Jeruzalem, waar de eerste hoofdstukken van 

Handelingen zich afspelen. De confrontatie van Petrus en Simon en vooral de 

woorden van Petrus daarin trekken door de directheid uiteindelijk de meeste 

aandacht.  

 

a) Een reeks van gebeurtenissen 

  Het geheel van de reeks van gebeurtenissen laat zien hoe de beginsituatie 

van het verhaal verandert door toedoen van de personages
649

. In het begin van 

Hnd 8,5-24 is Simon een belangrijk man, gelieerd aan magie, in Samaria. Er 

komt een nieuwkomer in die stad, Filippus uit Jeruzalem, die grote aanhang 

onder de bevolking krijgt. Na net als Samaria gedoopt te zijn en in de 

nabijheid van Filippus te verkeren, heeft Simon aan het einde van het verhaal 

een nieuwe plek, die hem duidelijk gemaakt wordt door Petrus.  

 Dit ‘wat’ van het verhaal, de verschuiving in positie, wordt bewerkstelligd 

(‘hoe’) met gebruikmaking van verschillende elementen: 

 1) als achtergrond functioneren Samaria en de Samaritanen. Samaria is in 

het werk van Lucas een locatie die vaker een voorbeeldfunctie vervult; dat zou 

hier ook zo kunnen zijn. In dit geval: een voorbeeld anders dan Jeruzalem, 

waar Stefanus zopas veroordeeld en gedood is en waar de vervolging tegen de 

gemeente ( door Saul is ingezet. De band met Jeruzalem is duidelijk 

aanwezig doordat Filippus uit Jeruzalem komt, maar vooral omdat twee 

apostelen uit Jeruzalem naar Samaria gezonden worden. Samaria functioneert 

als opmaat voor de verspreiding van het woord (vgl. Hnd 1,8). 

 2) Filippus is degene die naar Samaria gaat. Hij is één van de zeven en de 

eerste verkondiger in Samaria. Omdat Petrus naar Samaria komt en de plaats 

van Filippus ‘boven’ Simon overneemt, is Samaria verbonden met Jeruzalem 

en de apostelen en Simon met Petrus. De ervaring van de apostelen in 

Jeruzalem dat Samaria ‘het woord heeft aangenomen’ maakt Filippus een ware 

verkondiger van het woord. Simon is de trait d’union tussen aan de ene kant 

                                                 

 
649

 BAL, Narratology, pp. 5-6.189; zie §IV,2. 
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Filippus als één van de zeven en aan de andere kant Petrus als één van de 

twaalf; Filippus en Petrus zelf ontmoeten elkaar niet in deze episode. 

 3) Simon werkt als de ‘magi’, de magiërs. De manier waarop hij beschreven 

wordt, vertoont parallellen met Filippus. Deze gelijkenis zou kunnen 

betekenen dat zijn status, verworven met magische praktijken, een bron van 

conflicten met Filippus kan worden. Dit gebeurt echter niet. Filippus neemt 

Simon op onder de gedoopten en daarna is Simon een trouwe volgeling. 

Hieruit blijkt de superioriteit van het optreden en de boodschap van Filippus 

(het ‘christendom’) over het ‘magische’ optreden van Simon. 

 Aan het einde van hoofdstuk III is geformuleerd dat ‘magiër’ zowel positief 

kan worden geïnterpreteerd (zoals de ‘magi’) als negatief (zoals bijvoorbeeld 

Barjezus). Het noemen van ‘magie’ roept dus spanning op. De ontwikkelingen 

in het verhaal van Simon zouden aanwijzingen moeten geven hoe het oordeel 

over Simon en magie uitvalt. ‘Magie’ speelt een rol zowel in de gelijkenis van 

Simons populariteit en activiteiten met die van Filippus en diens tekenen, als 

in de woorden van Petrus, die aansluiten bij het taalspel van magie. Enerzijds 

wordt magie ‘overwonnen’, anderzijds wordt gewezen op de grote over-

eenkomst van het werken van de leerlingen en magie en de voor Israël 

verboden praktijken van de volkeren. Petrus geeft Simon geen plaats onder de 

apostelen: daarmee maakt hij duidelijk dat hun tekenen niet als magisch 

handelen moeten worden gezien. Het einde van het verhaal laat echter 

onbeslist welke interpretatie aan ‘magie’ moet worden gegeven en maakt 

zichtbaar hoe gevoelig en ambivalent het onderwerp is. Maar wel is duidelijk 

dat Simon en magie ondergeschikt zijn aan Filippus en Petrus.  

 4) De naam van Simon wordt van belang als hij in Samaria niet langer met 

Filippus te maken heeft, maar tegenover Petrus komt te staan, die ook bekend 

is onder de naam Simon. In combinatie met ‘magie’ levert dit ‘namenspel 

Simon/Petrus’ associaties op met het latere optreden van Saul/Paulus 

tegenover de magiër Barjezus/Elymas.  

 5) De woordenwisseling tussen Petrus en Simon wordt binnen de 

verhaalontwikkelingen naar de voorgrond geschoven en bepaalt ten slotte de 

positie van ‘Simon’ en ‘magie’ als ‘niet zo groot’. 

 

b) Een beeld van Simon bij verschillende auteurs 

 Het beeld van Simon dat uit de studies van verschillende auteurs naar voren 

komt, werd aan het einde van hoofdstuk II als volgt geschilderd: Simon is een 

magiër, of iemand die aan magie doet. Zowel omdat hij Samaria als werk-

terrein heeft als vanwege zijn magische praktijken kan hij staan voor een 

vreemde, of voor de apostelen en Jeruzalem onbekende of niet vertrouwde 

cultuur en godsdienst, in het ergste geval is hij een representant van de duivel.  
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 Uit de manier waarop over Filippus en Simon wordt verteld, wordt duidelijk 

dat magie en ‘christendom’ op verschillende punten overeenstemmen met 

elkaar, maar dat Filippus en zijn verkondiging Simon, met zijn magisch 

handelen, verslaat. Dat geldt ook voor Petrus: de poging die Simon doet om 

macht te verwerven in de beweging van de apostelen wordt door Petrus 

krachtig afgewezen. Die poging wordt ingegeven door Simons ‘magie’ en 

hang naar grootheid. Samenvattend kan uit de studies geconcludeerd worden 

dat Simon misschien niet echt bekeerd is, of dat hij als nieuwe ‘christen’ een 

terugval heeft. Zeker geldt dat hij een verkeerde kijk heeft op de gang van 

zaken in Samaria en op de boodschap van Filippus en Petrus.  

 

c) Een portret van Simon 

 Het licht dat de narratieve analyse op Simon werpt, toont het portret van een 

man die (aan) ‘magie’ doet en deel gaat uitmaken van de Samaritanen die 

Filippus geloven. Hij vond zichzelf iemand die ‘groot’ was en de Samaritanen 

noemden hem zelfs de grote kracht van God, maar als Filippus en later Petrus 

in Samaria komen, blijken de grootsheid van Simon en zijn magische 

handelingen een stuk geringer dan hún verkondiging en tekenen. 

 Petrus laat hem niet toe tot de kring van de apostelen. Simon is op alle 

fronten een mindere van de zeven en de twaalf. Dat toont tegelijk het succes 

van de apostelen als een ‘bewijs’ voor hun werk in Gods opdracht, in 

tegenstelling tot Simon, wiens optreden ‘mensenwerk’ is (vgl. de woorden van 

Gamaliël in Hnd 5,35-39; Gamaliël stelt ‘mensen’, niet ‘vreemde goden // 

afgoden’ tegenover ‘God’). Simon wordt om zijn magie niet veroordeeld en 

het wordt hem niet verboden ermee door te gaan. Magie wordt niet afgewezen, 

want er schuilt toch geen echte grootheid in. Anders dan later bij Barjezus is 

het niet zo dat Simon mensen wil afhouden van het geloof of dat hij een valse 

profeet is (Hnd 13,4-12).  

 Simons trouwe aanhang aan Filippus, die door de apostelen zelf zijn dienst 

(diakonia) heeft toebedeeld gekregen, maakt dat ook Simon met de apostelen 

verbonden is en die verbondenheid wordt geëffectueerd in de wijze waarop 

Petrus binnenkomt in de missie van Filippus. De relatie tot Petrus is voor 

Simon problematischer dan die tot Filippus. Petrus maakt duidelijk dat ‘magie’ 

niet te vergelijken is met de wonderen en tekenen van de twaalf (en de zeven) 

en vindt dat Simon zich moet bekeren omdat hij verkeerde conclusies trekt uit 

wat hij ziet. Petrus overtreft Simon in wat híj ziet: Simons hart, dat niet juist is 

voor God. 

 Simon vraagt anderen om voor hem te smeken, niet om bekering, maar 

opdat wat Petrus zegt hem niet zal overkomen. Daarmee maakt Simon 

duidelijk dat hij een hoog waarheidsgehalte toekent aan de woorden van 
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Petrus. Hij stelt zichzelf op een lager plan dan Petrus. Zijn aanvankelijke 

‘grootheid’ wordt gerelativeerd. Maar ook geeft hij aan dat hij erop vertrouwt 

dat niet vanzelfsprekend al wat Petrus zegt, gebeurt en doet hij een beroep op 

de Heer. 

 Simon spreekt met ‘jullie’ ook de Samaritanen aan. Zo laat hij zien niet 

meer te zijn dan zij, die hem zo groot achtten, zelfs eerder minder, omdat hij 

van hen en hun gebed afhankelijk wordt. Hij spreekt er ook de apostelen en/of 

Filippus mee aan. Zo erkent hij hun positie als verschillend van die van 

hemzelf, hoeveel gelijkenis hij ook met hen heeft.  

 

d) Simon in het verhaal van Filippus en Petrus 

 Het verhaal van Simon is in zijn geheel opgenomen in het verhaal van 

Filippus. Het eerste deel van het verhaal van Simon tekent Filippus superieur 

aan Simon, in het tweede deel is dat Petrus. Deze passage laat een wisseling 

van personages zien: Petrus neemt als tegenspeler van Simon de plaats in van 

Filippus. Het verhaal is erop gericht Petrus tegenover Simon te plaatsen. Het 

gesprek tussen die twee wordt woordelijk weergegeven en heeft een 

prominente plaats binnen Simons verhaal. Daarna is Petrus teruggegaan naar 

Jeruzalem en volgt voor Filippus een tweede deel in zijn ontmoeting met de 

eunuch.  

 Simon wordt dus geportretteerd zowel naast Filippus als tegenover Petrus. 

Zo geeft hij met zijn verhaal ook invulling aan die beide karakters Filippus en 

Petrus.  

 Het volgende hoofdstuk handelt over de samenhang tussen de verhalen van 

Simon en Filippus en Simon en Petrus. Eerst gaan we in op de rol van Simon 

in de missie van Filippus in Samaria en daarna. Vervolgens zoeken we naar de 

betekenis van Simon voor zijn opponent Petrus.  



 

 

 

VI. DE ROL VAN SIMON IN HET VERHAAL VAN FILIPPUS EN PETRUS 

 
 

1. Inleiding  

 Het verhaal van Simon staat in Handelingen op een plaats waar verschil-

lende verhaallijnen bij elkaar komen en overgangen gemaakt worden tussen 

personages en locaties
650

. Lucas verbindt vaker voorafgaande en nog volgende 

verhaaldelen in een tussengelegen tekstgedeelte, onder andere met chain-link 

interlock constructies waarin verschillende elementen met elkaar verweven 

zijn
651

.  

 Hnd 8,1-4, een summary, heeft zo’n verbindende functie
652

, maar dat geldt 

ook voor Hnd 8 in zijn geheel. Deze episode heeft het karakter van een 

overgangspassage en koppelt Jeruzalem met de apostelen uit de eerste hoofd-

stukken van Handelingen aan nieuwe verkondigers en andere locaties. Filippus 

functioneert als schakel door zijn ‘aanstelling’ als één van de zeven door de 

twaalf (Hnd 6,1-6) en doordat hij als eerste uitvoering geeft aan hún opdracht 

te getuigen buiten Jeruzalem, ook in Samaria (Hnd 1,8). De aanleiding voor 

zijn komst naar Samaria en later naar de woestijn is ook in Jeruzalem gelegen, 

waar de leerlingen te lijden hebben onder vervolgingen (Hnd 8,1-4). Deze ver-

volgingen spelen geen rol in Samaria zelf of in het verhaal van de eunuch, 

maar ze krijgen wel aandacht in het volgende hoofdstuk (Hnd 9,1-2). Ze 

omringen het verhaal van Filippus (Hnd 8,1-4; Hnd 9,1-2)
653

. Ook het verhaal 

van Saul, dat via een ander van de zeven, Stefanus, is begonnen (Hnd 7,58), 

ontwikkelt zich verder na het verhaal van Filippus (Hnd 9,1). De lijn van 

Jeruzalem naar de rest van de aarde en van Petrus naar Paulus (Saul) loopt via 

de gebeurtenissen in Samaria en via de verkondiging door Filippus
654

. 

 Het tekstgedeelte over Simon is in zijn geheel opgenomen in de geschie-

denis over Filippus en maakt daarmee deel uit van deze overgangspassage. 

Filippus speelt in het eerste deel van het verhaal van Simon ook zelf een rol, in 

het tweede deel echter niet. Paragraaf 2 en 3 van dit hoofdstuk gaan in op de 
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relatie tussen de verhalen van Filippus en Simon en de daaraan verbonden 

betekenis van Simon voor Filippus, ook in het kader van de schakelfunctie van 

Filippus. 

In het tweede deel van het verhaal lopen de ontwikkelingen uit op een 

gesprek van Simon met Petrus en is Petrus de hoofdrolspeler naast Simon
655

. 

Dit gesprek is zo één van de gebeurtenissen in de reeks waarin het personage 

Petrus getekend wordt. Over Petrus vertelt Lucas veel langer en uitgebreider 

dan over Filippus. In paragraaf 4 en 5 van dit hoofdstuk wordt beschreven hoe 

Lucas Petrus schetst. Paragraaf 6 ten slotte laat zien hoe het verbindende en 

veranderende karakter van Hnd 8 zich ook uit in de ontmoeting met Simon in 

het verhaal van Petrus. 

  

2. Het verhaal van Simon in het verhaal van Filippus 

Het verhaal van Filippus in Handelingen kent vier episodes, waarvan 

verreweg de langste twee in Hnd 8 verteld worden. De eerste kennismaking 

met Filippus vindt plaats in Hnd 6,1-6, waar hij samen met zes andere mannen 

geïntroduceerd wordt
656

. Na Hnd 8 wordt Filippus nog eenmaal genoemd, in 

Hnd 21,8. Daar wordt hij beschreven als evangelist () in 

Caesarea, met vier profeterende dochters (vgl. Hnd 2,17), bij wie Paulus 

onderdak vindt. Zijn ontwikkeling is die van een van de zeven wijze mannen, 

de tweede na Stefanus, die goed bekend staan en vervuld zijn van heilige 

Geest, de handen opgelegd krijgen door de twaalf en een taak krijgen in de 

dagelijkse diakonia (Hnd 6,1-6) naar een verkondiger van het ‘goede nieuws’. 

De vermelding in Hnd 21,8 dat deze evangelist één van de zeven is, rondt zijn 

personageontwikkeling als een consistent geheel af. Op zijn introductie na 

vinden alle scènes waarin Filippus voorkomt buiten Jeruzalem plaats. Maar dat 

later Paulus, nu zelf op weg naar Jeruzalem en de broeders (Hnd 21,15-18), bij 

Filippus in huis komt (, Hnd 21,8) – het contrastbeeld van dezelfde 

Paulus/Saul die mannen en vrouwen uit hun huizen (, Hnd 8,3) verjoeg 

en de reden voor het vertrek van Filippus uit Jeruzalem, – geeft aan dat de 

relatie van Filippus met Jeruzalem en de apostelen niet verbroken is.  

Het ‘brengen van goed nieuws’ (, Hnd 8,12.35.40 en de 

profilering van Filippus als evangelist krijgt na zijn vertrek uit Jeruzalem vorm 

in twee episodes: Hnd 8,5-13 en Hnd 8,26-40. De eerste speelt zich af in 

Samaria onder andere met Simon, de tweede in de woestijn met de eunuch. De 
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passage waarin de apostelen uit Jeruzalem komen en Petrus Simon toespreekt 

staat er tussenin.  

De verkondiging door Filippus in Samaria vertoont gelijkenis met zijn 

verkondiging in de woestijn. Het is een eerste uitwerking in twee scenes van 

de ‘samenvatting’ (summary) in Hnd 8,1-4: hoe de verstrooiing leidt tot 

verkondiging buiten Jeruzalem, in het bijzonder door Filippus
657

. De beide 

verhaaldelen spelen zich buiten Jeruzalem af en ze eindigen allebei met dopen. 

Er zijn ook verschillen: Filippus gaat naar Samaria en raakt de inwoners met 

zijn verkondiging en genezingen en daarna laten ze zich dopen; de eunuch 

echter vraagt zelf om uitleg van de Schrift en om de doop, nadat de Geest als 

stuwende kracht Filippus met hem in contact bracht. Het verhaal van Simon is 

opgenomen in het verhaalgedeelte over Samaria. De komst van de apostelen 

en de confrontatie van Petrus met Simon vormt de scheiding tussen de twee 

thematisch verwante verhalen over dopen buiten Jeruzalem en maakt niet 

expliciet deel uit van de vertelling over Filippus.  

Hoewel Filippus als personage er niet in meespeelt, hebben deze 

gebeurtenissen wel een functie in zijn verhaal. Ze kunnen beschouwd worden 

als een aparte scène die het karakter heeft van een ingebedde tekst/vertelling 

(embedded fabula) in het primaire verhaal
658

. Bal wijst op dergelijke 

verschillende vertelniveaus in een verhaal en de onderlinge relaties tussen 

primaire en ingebedde tekst
659

. In het verhaal van Filippus heeft deze 

ingebedde geschiedenis (fabula) een verklarende en bepalende functie voor het 

hoofdverhaal. Filippus, weet hebbend van de afloop van de subgeschiedenis – 

het gesprek tussen Petrus en Simon – kan deze informatie benutten om zijn 

eigen situatie in de primaire geschiedenis te beïnvloeden en veranderen
660

. Het 

verhaal van Simon verduidelijkt en beïnvloedt de ontwikkelingen in het 
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primaire verhaal over Filippus. Deze relatie tussen beide geschiedenissen 

wordt uitgedrukt met hun gelijkenis
661

. 

 Niet alleen lijken Filippus en Simon op elkaar door hun optreden in 

Samaria, hun respectievelijke tekenen en magie en de indruk die ze maken op 

de bevolking van de stad en de uiteindelijke nabijheid van Simon aan Filippus, 

ook hun verhalen hebben overeenkomsten
662

.  

 De ingebedde episode in het verhaal van Filippus (Hnd 8,14-24) beslaat in 

de geschiedenis van Simon de gebeurtenissen (events) 3 – 5 (zie §IV,3.c). De 

terugkerende thema’s uit het verhaal van Filippus in deze gebeurtenissen rond 

Simon zijn te ordenen rond de thema’s handoplegging en heilige Geest, de 

verhouding tot de apostelen en de onderscheiden taken ( van de 

twaalf en de zeven. Ze hebben equivalenten in de geschiedenis van Filippus 

die begint in Hnd 6,1-6 en eindigt in Hnd 21,8-9: 

 1) Handoplegging en heilige Geest. 

De handoplegging na gebed in Hnd 8,17 heeft een parallel in het gebed en de 

handoplegging in Hnd 6,6. De aanname van de Geest door Samaria toont 

overeenkomst met een van de voorwaarden waaraan de zeven moeten voldoen 

– dat zij vol zijn van heilige Geest – en met het leiden van Filippus door de 

heilige Geest na de doop van de eunuch (Hnd 6,3.5; 8,29.39). 

 2) Relatie met de apostelen. 

Filippus, één van de zeven die door de apostelen de handen opgelegd kregen, 

heeft daardoor vanaf het begin van zijn optreden in Samaria een rechtstreekse 

relatie met de apostelen. Ook Simon krijgt de handen opgelegd door de 

apostelen, hoewel hij bij de handoplegging deel uitmaakt van de gedoopten 

van Samaria en zijn naam niet apart genoemd wordt. Vanwege de gedeeltelijk 

parallelle karakterisering van Simon en Filippus vormt de handoplegging ook 

voor Simon een verbinding met de apostelen. Deze verbinding krijgt nader 

vorm in de confrontatie met Petrus.  

 3) De  van de twaalf en de zeven.
Het gesprek tussen Petrus en Simon stelt aan de orde of Simon deel krijgt aan 

het ‘woord’ () van de apostelen (Hnd 8,21). De wijze waarop Petrus 

Simon terugwijst, maakt duidelijk dat die optie als financiële transactie 

verwerpelijk is en dat Simons gedrag Petrus doet denken aan praktijken die 

eigen zijn aan ‘de volkeren’. Simon krijgt ook geen deel aan deze taak van de 

twaalf, de diakonia van het woord. Bij de eerdere taakverdeling die tussen de 

twaalf en de zeven tot stand kwam, werd geformuleerd dat de apostelen de 

                                                 

 
661

 Ibid., pp. 60-64.  
662

 §V,2.a.3. 



VI. DE ROL VAN SIMON IN HET VERHAAL VAN FILIPPUS EN PETRUS    193 

  

taak van het woord () niet mochten veronachtzamen. 

De zeven zouden zich met de taak van de ondersteuning ( 

) bezighouden (Hnd 6,1-4). De zeven, en dus ook Filippus, krijgen 

daarmee de diakonia toebedeeld die nauw met die van de apostelen is ver-

bonden, maar ervan onderscheiden is. De praktische invulling van de taak van 

de zeven werd door zowel Stefanus als Filippus vormgegeven met ver-

kondiging: Stefanus voor het Sanhedrin (Hnd 7,1-53), Filippus in Samaria, 

later bij de eunuch en in Caesarea geëvalueerd als ‘de goede boodschap 

(evangelie) brengen’ (Hnd 21,8). 

 Zo weerspiegelt de ‘ingebedde tekst’ over Simon en Petrus een aantal 

thema’s uit de geschiedenis van Filippus. Na deze ‘ingebedde tekst’ vervolgt 

het verhaal van Filippus met het tweede doopverhaal.  

 

3. De functie van Simon in het verhaal van Filippus 

 De missie van Filippus in Samaria is succesvol als zelfs de man die als 

‘grote kracht van God’ wordt gezien hem gaat geloven en gedoopt wordt. 

Even succesvol is het tweede verhaal over de eunuch die gedoopt wordt. De 

geschiedenis van Filippus lijkt echter in de ‘ingebedde tekst’ een minder 

positieve kleuring te krijgen. In §II,2.d werd een aantal mogelijkheden 

genoemd die de negatieve ontwikkeling kunnen verklaren: Simon zou een 

afvallige nieuwe gelovige zijn, hij is niet echt bekeerd, of Filippus is te 

voortvarend geweest met de verkondiging onder de volkeren // in Samaria en 

met hun doop, waaronder zelfs die van een magiër. De apostelen die naar 

Samaria komen, zijn degenen die de missie alsnog in goede banen leiden. 

Deze interpretaties zien dit verhaalgedeelte vooral, of alleen, als afronding van 

de Samaria/Simon episode. 

 Een negatieve afsluiting van de verkondiging door Filippus in Samaria zou 

een vrij groot contrast opleveren met diens succes, maar ook met de trouwe 

aanhang van de door hem gedoopte Simon (Hnd 8,13). Filippus bleek wel 

groter dan Simon en zijn boodschap is superieur aan ‘magie’, maar nu valt uit 

de woorden van Petrus een afwijzende houding tegenover Simon af te leiden. 

Petrus baseert zijn motivatie voor deze ‘uitsluiting’ niet alleen op een verkeerd 

inzicht van Simon in de zaken van de Heer (Geest is een gave en niet te koop, 

handoplegging is niet instrumenteel), maar ook op nog niet eerder benoemde 

kwalijke kenmerken van ‘magie’ die hij in Simon ziet en Simons ver-

wikkelingen in de praktijken van de volkeren, kenmerken waar Filippus 

klaarblijkelijk geen zicht op had of die hij niet van belang vond. 

 Dat laatste is dan weer in tegenspraak met het positieve beeld van Filippus, 

die op Stefanus lijkt, vol is van heilige Geest en met zijn verkondiging en 

tekenen heel Samaria voor zich weet te winnen. Spencer vindt een oplossing 
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voor deze discrepantie door de wending te interpreteren in het voordeel van 

Filippus, die met een ‘afvallige’ een zelfde soort positie krijgt als bijvoorbeeld 

Jezus, voor wie Judas, een van twaalf, een verrader en afvallige blijkt te 

zijn
663

. De ‘afvalligheid’ van één van zijn bekeerlingen verhoogt de status van 

Filippus. Daarmee is niet alleen zijn optreden in Samaria als het ware door 

Simon (de afvallige) gesanctioneerd: ook zijn verdere missie en de doop van 

de eunuch zijn vanzelfsprekend niet omstreden.  

 Er is ook een andere mogelijkheid om deze episode een plaats te geven in de 

geschiedenis van Filippus, anders dan als afronding van de verkondiging in 

Samaria, juist omdat deze gebeurtenis er strikt genomen geen deel van 

uitmaakt. Hnd 8,14-24 zou weggelaten kunnen worden, zodat Filippus’ twee 

voorspoedige missies zonder wanklank op elkaar aansluiten. Het oordeel dat 

Petrus uitspreekt, geldt bovendien niet hem, maar Simon. In de ‘ingebedde 

tekst’ wordt alleen Simon aangesproken om hem uit te sluiten van de taak van 

de apostelen. Deze uitsluiting is aan Simon geadresseerd en Filippus zelf staat 

(even) buiten het verhaal. Zo raakt diens eerder gecreëerde positieve beeld niet 

aangetast.  

 Tegelijk staat de ‘ingebedde tekst’ niet geheel en al los van het verhaal van 

Filippus. Omdat de tekst precies tussen Filippus’ twee missies instaat en 

tevens de geschiedenissen van Simon en Filippus overeenkomsten hebben, 

gaat deze ‘ingebedde tekst’ (Hnd 8,14-24) functioneren in de hoofd-

geschiedenis over Filippus en bepaalt het vervolg van diens handelen
664

. In de 

‘ingebedde tekst’ nu wijst Petrus Simon af. Hij benadrukt dat hij geen plaats 

onder de twaalf verwerft en bevestigt de bijzondere plaats van de apostelen en 

daarmee ook die van de zeven (zie Lc 6,13-14; Hnd 1,21-26). Ook een plaats 

onder de zeven wordt Simon onthouden, ondanks zijn nabijheid aan Filippus, 

want de diakonia van de zeven hangt samen met die van de twaalf (Hnd 6,1-

6). Voor Filippus, op wie Simon immers lijkt, maakt de ‘ingebedde tekst’ 

(opnieuw) duidelijk dat hij, geen apostel en niet één van de twaalf, ook geen 

deel krijgt of heeft in hún diakonia. De exclusiviteit van zijn plaats onder de 

zeven biedt hem wel de mogelijkheid om zijn werk als ‘brenger van het goede 

nieuws’ voort te zetten, maar niet zoals de apostelen en niet in Jeruzalem.  

 ‘Het brengen van goed nieuws’ door Filippus in den vreemde wordt hiermee 

niet afgewezen, evenmin als zijn verkondiging en doopsel. De volgende stap 

in de missie van Filippus bevestigt dit: niet langer wordt hij voortgedreven 

door vervolging, maar een engel van de Heer en de Geest leiden hem, nog 
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steeds buiten Jeruzalem en nog steeds naar ‘vreemdelingen’ (Hnd 8,26.29); hij 

geeft Schriftuitleg en doopt (Hnd 8,34-39) en hij wordt ‘evangelist’ genoemd 

(Hnd 21,8).  
 

4. Het verhaal van Simon in het verhaal van Petrus 

 In het tweede deel van het verhaal van Simon, de passage die de in de 

vorige paragraaf besproken ‘ingebedde tekst’ vormt, is Petrus zijn tegenspeler. 

Petrus, een belangrijke leerling van Jezus in het Lucasevangelie, krijgt een 

zelfstandige, eigen rol onder de leerlingen in de eerste hoofdstukken van 

Handelingen. Deze verandering in positie van Petrus wordt in het Lucas-

evangelie voorbereid, in het bijzonder in de gesprekken en gebeurtenissen 

rond het avondmaal. Een aantal thema’s dat daar rond de maaltijd aangezet 

wordt, heeft ook een relatie met de tekst over Simon in Samaria. 

 Het verhaal van Petrus in Lucas-Handelingen is uitgebreider dan dat van 

Filippus, en ook andere evangelisten vertellen over hem. Na een korte schets 

van Petrus in de andere evangeliën is deze paragraaf 4 in zijn geheel gewijd 

aan Petrus in Lucas-Handelingen. In paragraaf 5 wordt ingezoomd op het 

avondmaal, dat zoals gezegd een bijzondere plaats heeft in de ontwikkeling 

van Petrus’ rol. De laatste paragraaf 6 van dit hoofdstuk gaat in op de 

verbindingen van het avondmaal met de tekst over Simon en daarmee op de 

ontmoeting met Simon in het verhaal van Petrus. 

 

a) Simon Petrus, een dubbele naam 

 Petrus is na Jezus het belangrijkste en meest genoemde individuele 

personage in alle evangeliën. Hij komt ook voor in Handelingen en wordt 

genoemd door Paulus (Gal 2,7-14; I Kor 1,12)
665

. Twee van de katholieke 

brieven worden aan hem toegeschreven (I en II Pe). Aanwijzingen voor een 

historisch bestaan van deze leerling van Jezus geven vooral de vroeg-

                                                 

 
665

 Zie BROWN, Petrus, mn. pp. 17-25; CASSIDY, Peter, p. 2; ook M.N.A. BOCKMUEHL, Simon 

Peter in Scripture and Memory. The New Testament Apostle in the Early Church, Grand 

Rapids MI, Baker Academic, 2012, p. 4. De frequentie van ‘Petrus’: Mt 23 keer (Simon) 

Petrus + 2 keer Simon; Mc 19 keer (Simon) Petrus + 3 keer Simon, Lc 18 keer (Simon) Petrus 

+ 8 keer Simon, Joh 34 keer Simon Petrus + 1 keer Simon. Petrus krijgt in alle evangeliën 

personagetekst: Mt 15 maal; Mc 9 maal; Lc 11 maal en in Joh 14 maal; zie CASSIDY, Peter, 

pp. 128-130.  
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christelijke literatuur, de Apocriefen en de Nieuwtestamentische geschriften 

zelf
666

.  

 Simon Petrus komt onder verschillende namen voor: als ‘Simon’, als 

‘Petrus’, als ‘Simon Petrus’, als ‘Kefas’ en als ‘Simeon’
667

. De eerste drie 

namen gebruiken alle evangelisten. waarbij de naam ‘Petrus’ (zonder ‘Simon’) 

het meest voorkomt (Mt 20 keer; Mc 18 keer; Lc 17 keer; Joh 11 keer). 

‘Simon Petrus’ wordt vooral door Johannes gebruikt (Joh 17 keer; Mc 0 keer; 

Mt 1 keer; Lc 1 keer)
668

. Matteüs en Johannes geven hem ook een patroniem: 

‘Simon Barjona’ (Mt 16,17) of ‘Simon, (de zoon) van Johannes’ (Joh 1,42; 

21,15.16.17)
669

. In Handelingen heet hij 56 keer ‘Petrus’, waar 4 keer ook 

‘Simon’ bij genoemd wordt. Door Johannes wordt eenmalig ‘Kefas’ gebruikt, 

een naam waarmee ook Paulus hem kent (Gal 2,7-14; I Kor 1,12; 9,5; 15,5). 

Alleen in de Galatenbrief noemt Paulus hem daarnaast ook ‘Petrus’. Ten slotte 

is er nog een vijfde naam voor Petrus: in Hnd 15,14 wordt naar hem verwezen 

als ‘Simeon’, zo ook de tweede brief van Petrus in de aanhef: ‘Simeon Petrus’ 

(2 Pe 1,1). Markus Bockmuehl laat zien dat het goed mogelijk is dat Petrus de 

in die tijd populaire (Aramese) naam ‘Sim(e)on’ had en daarnaast ook de 

Griekse naam ‘Petrus’
670

. Vanwege de populariteit van de naam was het 

handig om de ene Simon met een tweede naam van andere Simons te onder–
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 BOCKMUEHL, Simon Peter, pp. 3-4. Zie ook LAPHAM, Peter, pp. 1-3. Hij stelt dat Petrus 

product is van mythevorming, net als iedere bekende historische figuur. Voor een kritische 

benadering van de historische Petrus, zie ook ZWIERLEIN, Petrus. 
 

667
 Zie G.H.R. HORSLEY, Names, Double, in ABD (4) 1011-1017. Horsley, p. 1011 geeft aan 

dat het gebruik van twee namen voor dezelfde persoon in de Nieuwtestamentische tijd niet 

ongewoon was. 
668

 Zie ook CASSIDY, Peter, totaal aantallen voor (Simon) Petrus: Mc 25 x, p. 21; Lc 30 x, p. 

44; Mt 25 x, p. 68; Joh 37 x, p. 69 (zie ook Ibid., p. 140, n. 12).  
669

 Dat de evangelist Johannes in plaats van Jona ‘Johannes’ heeft, acht Bockmuehl, Name, pp. 

64-66, een variatie zonder veel impact, behalve misschien dat hij daarmee niet net als Matteüs 

allusies maakt op de profeet Jona door de parallellie van de drie dagen dat Jona in de walvis 

was en de Mensenzoon in zijn graf lag (Mt 12,39-40; 16,4). Bockmuehl sluit niet uit dat met 

de profeet Jona, die uit Galilea kwam, en Betsaïda als thuisstad van Petrus (Joh 1,44) op de 

verwachting van het herstel van Israël wordt gezinspeeld. Vgl. HORSLEY, Names, p. 1016: het 

gebruik van patroniem als tweede naam is breed bekend in de Semitische cultuur.  
670

 BOCKMUEHL, Name. Ook in BOCKMUEHL, Simon Peter pp. 21-22. Volgens Bockmuehl kan 

de populariteit van de naam samenhangen met de restauratieve verwachtingen in de 

Hasmonese tijd. Zie ook: M.H. WILLIAMS, Palestinian Jewish Personal Names in Acts, in R. 

BAUCKHAM (ed.), The Book of Acts in Its Palestinian Setting (The Book of Acts in Its First 

Century Setting, 4), Grand Rapids MI, Eerdmans Publishing Company, 1995, 79-113, pp. 93-

94. Een Griekse naam (Petrus) naast een Hebreeuwse (Simon) is niet ongebruikelijk, zie 

HORSLEY, Names, p. 1015. 
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scheiden
671

. ‘Kefas’ lijkt echter volgens onderzoek van Bockmuehl in Israël in 

die tijd helemaal geen naam te zijn en is de Aramese equivalent van het 

Griekse ‘Petrus’: ‘rots’. ‘Kefas’ zou hem dan vanwege deze betekenis als 

naam gegeven kunnen zijn, mogelijk door Jezus (vgl. Mt 16,18)
672

. ‘Kefas’ als 

naam, hoewel ongebruikelijk, zou goed begrepen worden in joods-aramese 

kringen, omdat bijvoorbeeld ook Abraham en Sara ‘rotsen’ zijn (weliswaar 

geen fundament: צּור,  , [LXX] Js 51,1-2). Lucas en ook Marcus 

zeggen dat Jezus zelf hem ‘Petrus’ noemt (Mc 3,16; Lc 6,14)
673

. In dit 

onderzoek zal deze apostel, tenzij anders aangegeven, bij zijn meest 

gebruikelijke naam ‘Petrus’ genoemd worden. 

 

b) Petrus in de evangeliën 

 Petrus heeft in alle evangeliën een voorname rol onder de leerlingen en in 

apostellijsten staat hij voorop (Mt 10,2-4; Mc 3,16-19; Lc 6,14-16, Hnd 

1,13)
674

. Hij is volgens de synoptici de eerste leerling die geroepen wordt (Mt 

4,18; Mc 1,16; Lc 5,10). Bij Johannes is dat Andreas, die wel al bij zijn eerste 

vermelding de broer van Simon Petrus wordt genoemd (Joh 1,40-42). Bij 

Matteüs is Petrus de steenrots waarop de ekklesia wordt gebouwd (Mt 16,17-

18; vgl. Mc 8,29; Lc 9,20) en aan het slot van het Johannesevangelie krijgt hij 

van Jezus een drievoudige opdracht om de herder van zijn kudde schapen te 

zijn (Joh 21,15-17). 

 Alle evangelisten vertellen de verloochening door Petrus die met het kraaien 

van een haan gemarkeerd wordt ([], verloochenen, Mt 26,69-75; 

Mc 14,66-72; Lc 22,57-61; Joh 13,38; 18,27). Als er bijzondere gebeur-

tenissen zijn waarvan maar een deel van de apostelen getuige is, is Petrus bij 

de synoptici altijd onder hen, zoals bij de genezing van de dochter ([van 

Jaïrus], Mt 9,18-26, Mc 5,21-43; Lc 8,40-56), de verheerlijking op de berg (Mt 
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 BOCKMUEHL, Name p. 62. HORSLEY, Names, pp. 1014-1016 geeft aan dat de keuze voor 

een tweede naam religieuze, praktische en ideële motieven kan hebben 
672

 BOCKMUEHL, Name p. 76. Bockmuehl stelt contra J.A. FITZMYER, Aramaic Kephã’ and 

Peter’s Name in the New Testament, in ID., To Advance the Gospel, Grand Rapids MI, 

Eerdmans, 
2
1998, 112-124, dat eerder gedacht kan worden aan ‘Kefas’ als epitheton voor 

‘Petrus’, dan dat ‘Petrus’ de vertaling is van het Aramese ‘Kefas’. Hij wijst daartoe ook op Joh 

1,42. Vgl. HORSLEY, Names, p. 1015 onder 6: ‘Punning’. 
673

 Lc 6,14 gebruikt het vrij nadrukkelijke (naam geven) in Lc 6,13.14, vgl. Mc 3,14. 

HORSLEY, Names, pp. 1112-1114 noemt echter niet als werkwoord waarmee een 

tweede naam wordt toegevoegd. 
674

 BROWN, Petrus, pp. 19-22. 
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17,1-8; Mc 9,2-8; Lc 9,28-36), of in Getsemane (Mt 26,37-46; Mc 14,33-

42)
675

.  

 Richard Cassidy schrijft in het boek Four Times Peter over Petrus’ belang-

rijke positie onder de leerlingen die de evangelisten vormgeven met ‘vooruit-

blikken’ die over de tijdspanne van hun verhaal heen reiken (external 

predictive prolepsis)
676

. Cassidy noemt als voorbeeld de voorspelling in Mc 

16,7 dat Jezus Petrus en de leerlingen zal ontmoeten in Galilea
677

. In de manier 

waarop de evangeliën Petrus portretteren met onder andere zijn roeping, maar 

ook met de verloochening en met de speciale gebeurtenissen waarvan hij 

getuige is, wordt de (narratieve) onderbouwing gegeven voor de latere, door 

de leerlingen als zodanig ervaren, leidersrol van Petrus
678

. De ontwikkeling 

van het personage ‘Petrus’ in de evangeliën is volgens Cassidy een ‘subplot’ 

in het hoofdverhaal over Jezus
679

. Petrus wordt volgens hem bij Lucas weinig 

uitgewerkt, vergeleken bij Matteüs en Johannes. Alleen Marcus is nog 

korter
680

. Daar staat tegenover dat Lucas in Handelingen de gelegenheid heeft, 

anders dan de andere evangelisten, de rol van Petrus verder vorm te geven. In 

tegenstelling tot Cassidy wegen Raymond Brown en zijn coauteurs dit aspect 

wel mee in het beeld van Petrus bij Lucas
681

. Zij oordelen dat Lucas Petrus in 

het evangelie gunstig afschildert, wat het mogelijk maakt hem vervolgens “als 

missionaris en versterker van de Kerk” in Handelingen te tekenen
682

. Cassidy 

laat een verdere rolontwikkeling voor Petrus in Handelingen buiten be-

schouwing, gezien zijn concentratie op elk evangelie, ook dat van Lucas, alsof 

het “the only gospel existing” is en “a finished document”
683

. 

 Over een latere rol van Petrus als leider met een speciale positie geven de 

synoptische evangeliën echter niet veel informatie
684

. Ze zijn kort over de rol 

van Petrus na de verrijzenis. Matteüs wijst net als Marcus naar Galilea waar de 

elf de opdracht krijgen alle volkeren tot leerling te maken. Petrus wordt niet 
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 Zie §V,2.d.2. 
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 CASSIDY, Peter, mn. pp. 1.33-34.55.83.107; ook BROWN, Petrus, mn. pp. 53-55.65-68.71-

73.91-95.109-111. Voor external predictive prolepsis zie CASSIDY, Peter, p. 3. 
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 Ibid.; zie ook Ibid., p. 33.  
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 BOCKMUEHL, Simon Peter, pp. 3-17. Bockmuehl schrijft de grote aandacht voor Petrus in 

de niet-canonieke geschriften onder andere toe aan de ‘levende herinnering’ onder de 

leerlingen aan een groot man. 
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 CASSIDY, Peter, p. 11. Zie ook de opmerkingen over ‘plot’ in §IV,2.a. 
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 CASSIDY, Peter, pp. 10-11. 
681

 BROWN, Petrus, pp. 21.94. 
682

 Ibid., p. 107. 
683

 CASSIDY, Peter, pp. 5-6.  
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 Dit overzicht is hoofdzakelijk gebaseerd op CASSIDY, Peter. 
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apart genoemd. Bij Marcus zegt de jongeman bij het graf aan de vrouwen dat 

zij de leerlingen en Petrus moeten vertellen dat Jezus is verrezen. Alle elf 

krijgen de opdracht van de verrezen Jezus om het goede nieuws te 

verkondigen. Bij Lucas gaat Petrus naar het graf (Lc 24,12) en is hij erbij als 

de Heer aan de elf verschijnt, met hen eet en bij Betanië van hen scheidt (Lc 

24,49). Als enige vermeldt Lucas ook het verschijnen van de Heer aan hem 

alleen, hoewel indirect, gerapporteerd door de elf: “De Heer is opgewekt, hij is 

aan Simon verschenen” (Lc 24,34).  

 Johannes bericht het meest uitgebreid over Petrus na de verrijzenis. Niet 

alleen gaat Petrus, met Johannes, naar het graf, ook vertoont de Heer zich 

driemaal aan de leerlingen, onder wie Petrus. Hij wordt met zijn naam 

genoemd bij de grote visvangst (Joh 21,3) en zijn sprong in het water. Hij 

krijgt van Jezus de taak om de kudde te hoeden (Joh 21,15-23) en Hem te 

volgen.  

 De evangeliën vertellen dus slechts summier over de invulling van een, 

eventueel door Jezus geïnitieerde, leidende rol van Petrus onder de leerlingen 

na Jezus’ verrijzenis.  

 

c) Petrus in het evangelie van Lucas 

 Hoewel alle evangelisten over Petrus vertellen en deels overeenstemmen in 

hun karakterisering, is voor dit onderzoek toch vooral van belang hoe Lucas 

dat doet in zijn evangelie.  

 Vanaf zijn ‘roeping’ in Lc 5 blijft Petrus, expliciet of verondersteld, in het 

gevolg van Jezus. Een aantal malen komt hij ter sprake samen met andere 

leerlingen, met Jakobus en Johannes (Lc 5,10; 8,51; 9,28), met Johannes 

alleen (Lc 22,8; vgl. Mt 26,17 ‘leerlingen’, Mc 14,13 ‘twee leerlingen’) en met 

alle apostelen (o.a. Lc 6,14-16). Als er apostelen apart genoemd worden, is hij 

er meestal bij, behalve bij gebeurtenissen die de daarbij betrokken apostelen 

negatief kleuren, zoals Johannes en Jakobus die een dorp in Samaria willen 

laten vernietigen (Lc 9,54)
685

 of bij Judas Iskariot (Lc 22,3-6.47-48)
686

. Petrus 

krijgt elf maal personagetekst, steeds met eenregelige uitspraken
687

. Hij wijt in 

het verhaal van de bloedvloeiende vrouw het aanraken van Jezus aan de 

menigte, terwijl Marcus dit antwoord van de leerlingen laat komen en Matteüs 

daarover niets vermeldt (Lc 8,45; Mc 5,31; Mt 9, 20-22). Het Lucasevangelie 
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 BROWN, Petrus, p. 93 stelt dat Lucas zoveel mogelijk het afkeurenswaardige uit Petrus’ 

loopbaan weglaat. 
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 Lc 5,5.8; 8,45; 9,20.33; 12,41; 18,28; 22,33.57.58.60, zie CASSIDY, Peter, pp. 128-129.  
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heeft geen episodes waarin Petrus bij name wordt genoemd, die niet ook een 

vergelijkbare tekst in een ander evangelie hebben. Er zijn wel gebeurtenissen 

die Lucas niet noemt: de storm op het meer met aansluitend Petrus’ lopen over 

het water (Mt 14,22-33, vgl. Mt 8,23-27; Mc 6,45-52; Joh 6,16-21), de 

vervloeking en verdorring van de vijgenboom, bij Marcus door Petrus ge-

constateerd (Mc 11,12-14.20-22; Mt 21,20-22), de ‘aanstelling’ van Petrus (Mt 

16,17), Petrus’ ongeloof dat Jezus zal lijden (Mt 16,21-23; Mc 8,32-33), de 

vraag naar de tempelbelasting (Mt 17,24-27), naar de vergeving van de broe-

ders, bij Matteüs door Petrus gesteld (Mt 18,21-22; vgl. Lc 17,1-4) en naar de 

vervulling van de tijd, bij Marcus een vraag van Petrus (Mc 13,3; vgl. Mt 24,3; 

Lc 21,7). Bij Johannes is er aan het avondmaal een voetwassing waar Petrus 

vraagt naar de verrader en waar Jezus heen gaat (Joh 13,6-16.24.36-37). 

Zonder op de details van deze teksten in te gaan valt toch de tendens te 

bespeuren dat Lucas Petrus in vergelijking met de andere synoptici meer 

‘profileert’ te midden van of naast andere leerlingen (Lc 5) en enige 

terughoudendheid betracht ten aanzien van een minder flatteus beeld van 

Petrus, zoals dat zou blijken uit zijn onbegrip of ongeloof, zoals ook Brown 

constateert (vgl. o.a. Mc 8,32; Mt 14,30-32, zonder parallel bij Lucas, en de 

minder verreikende uitspraak van Lc 22,33 // Mc 14,29; Mt 26,33)
688

. Het 

beeld van Petrus in Lucas komt, doordat de scherpe kantjes van Marcus en 

Matteüs er wat aan ontbreken, beter overeen met het beeld van hem in 

Handelingen, aldus Brown
689

. 

 Lucas tekent dit beeld van Petrus via zijn naam, roeping en belijdenis, zijn 

personagetekst, de gesprekken rond het avondmaal, Petrus’ verloochening en 

zijn rol daarna. Deze aspecten van de karakterisering van Petrus, waar 

Handelingen op verder gaat, worden hieronder achtereenvolgens be-

schreven
690

. 

 

c.1 Simon en Petrus 

 Petrus heeft ook bij Lucas verschillende namen. Lucas blijkt meer dan de 

andere evangelisten voor Petrus onderscheid te maken tussen diens eerste 
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 BROWN, Petrus, pp. 92-95; zie p. 93: “Het is vooral in het lijdensverhaal dat Lucas het 

beeld dat Marcus ons van Petrus geeft verzacht”.  
689

 Ibid., p. 107.  
690

 Hier wordt gebruik gemaakt van de in §IV,1 en §IV,2 uiteengezette aspecten van 

verhalende teksten en Narrative Criticism. De gebeurtenissen rond Petrus vormen een reeks 

van gebeurtenissen (events) die bijdragen aan de opbouw van het personage Petrus.  
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naam ‘Simon’ en de naam ‘Petrus’ die hij heeft vanaf de visvangst
691

. Als hij 

voor het eerst genoemd wordt (Lc 4,38), bij de genezing van zijn 

schoonmoeder, heet hij ‘Simon’ en anders dan Marcus noemt Lucas alleen 

hem hier bij name en plaatst dit gebeuren vóór het moment dat Petrus Jezus 

gaat volgen (Lc 5,1-11). Meer dan een ‘roeping’ wordt hier door Jezus aan 

Petrus (Simon, Lc 5,11) een toezegging gedaan of een opdracht gegeven: dat 

hij mensen zal vangen. In Lc 5,8 wordt ‘Simon’ eenmaal ‘Simon Petrus’ 

genoemd. Vervolgens is hij ‘Petrus’. Jezus geeft hem die naam (  

  , Lc 6,14. Hij spreekt hem daadwerkelijk slechts één 

keer aan met ‘Petrus’ (Lc 22,34) nadat Hij hem net daarvoor ‘Simon, Simon’ 

noemde (Lc 22,31)
692

. Later rapporteren de leerlingen ook dat Jezus is ver-

schenen aan ‘Simon’ (Lc 24,34). Bij zijn laatste vermelding, in Handelingen, 

wordt Petrus door Jakobus ‘Simeon’ genoemd, met de Aramese ‘schrijfwijze’ 

van zijn naam ( Hnd 15,14, vgl. Lc 2,25.34)
693

. 

 Rond het avondmaal en de verrijzenis van Jezus wordt voor Petrus dus 

opnieuw de naam ‘Simon’ gebruikt. Cassidy ziet daar een ‘functioneel’, 

mogelijk ironisch gebruik van de namen in
694

. ‘Simon, Simon’ drukt dan 

Jezus’ compassie met de ‘zwakke’ apostel uit en de naam ‘Petrus’ die van de 

toekomstige ‘sterke’ Petrus. Tannehill leidt uit het gebruik van de twee 

verschillende namen af dat Petrus ‘bekeerd’ is. De leerlingen getuigen immers 

dat de Heer aan ‘Simon’ is verschenen (Lc 22,34; 24,34). Deze ‘Simon’ wordt 

steeds meer ‘Petrus’ omdat hij begonnen is met het sterken van zijn broeders, 

aan wie hij verteld moet hebben dat de Heer aan hem is verschenen, aldus 

Tannehill
695

. Zonder dat hij het op deze passage toepast, wijst Bockmuehl op 

het contrast tussen de Griekse naam ‘Petrus’ en het Aramese ‘Simon’ en 

Petrus’ mogelijk door patriottisme geïnspireerde verhuizing van het meer 

hellenistische Betsaïda (Joh 1,44) naar het joodse Kafarnaüm (zie o.a. Mt 8, 

5.14; 17,24-25; Mc 1,21.29; 9,33; Lc 4,31)
696

. De naam ‘Petrus’, na eerder 

‘Simon’, zou dan toch op een meer hellenistische ontwikkeling kunnen wijzen. 

 Het onderscheid tussen de twee verschillende namen is bij Lucas niet 
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scherp. De overgang van de ene naam naar de andere wordt enigszins 

onderbouwd door het eenmalig gebruik van de dubbelnaam ‘Simon Petrus’ 

(Lc 5,8) en zou kunnen samenhangen met een meer joodse en een meer op de 

‘volkeren’ gerichte oriëntatie. Maar de verandering van naam is niet ab-

soluut
697

. Brown wijst erop dat bij de visvangst, het avondmaal en de 

verschijning van de verrezen Heer de naam ‘Simon’ wordt gebruikt, zonder 

dat hij daar andere conclusies aan verbindt dan een verwijzing naar ver-

schillende door Lucas gehanteerde bronnen
698

. Omdat ‘Simon’ de naam was 

van vóór de ‘roeping’ en ‘Petrus’ die van erna, lijkt bij het avondmaal, als 

Petrus ook met ‘Simon’ aangesproken wordt, teruggegrepen te worden op die 

roepingsscène. Zo heeft ook deze avondmaalscène trekken van een ‘roepings-

verhaal’. Zowel in Lc 5,10 als in Lc 22,31 krijgt Petrus, als Simon, een 

opdracht van Jezus (mensen vangen, broeders sterken). Ook in Hnd 10 komt 

opnieuw de naam ‘Simon’ voor Petrus terug en ook daar krijgt hij een 

opdracht (‘slacht en eet’). Op dit wisselend gebruik van de namen wordt 

teruggekomen onder andere in §VI,4.c.2 en §VI, 6.b.1. 

  

c.2 Belijdenis en volgen van Jezus, Lucas 5,1-11; 9,18-22 

 Lucas vertelt de roeping van Petrus in samenhang met een verhaal over een 

grote visvangst. Matteüs en Marcus hebben zo’n visvangst-verhaal niet, maar 

wel een vergelijkbare opdracht aan Petrus: dat hij visser van mensen zal zijn 

(Mt 4,19; Mc 1,17). Anders dan bij Matteüs en Marcus is de opdracht bij 

Lucas alleen aan Petrus zelf gericht
699

. Lucas combineert beroep, roeping en 

grote visvangst: na de vangst wordt Petrus toegezegd ‘visser van mensen’ te 

worden en gaat hij, met Jakobus en Johannes, Jezus volgen (Lc 5,10). Ook de 

evangelist Johannes brengt een enorme visvangst in verband met de 

toekomstige taak van Petrus
700

. Hij doet dat niet in een roepingsverhaal in het 

begin, maar aan het einde van zijn evangelie, als Petrus na een visvangst van 

de Heer zelf de opdracht krijgt om zijn kudde te hoeden (Joh 21).  

 De opdracht om mensen te vangen is bij Lucas niet alleen gebaseerd op de 

visvangst, maar ook op de reactie van Petrus erna. Nog vóór de opdracht 

‘visser van mensen’ te worden, spreekt hij Jezus aan met ‘Heer’ (, Lc 

5,8)
701

. Die titel kreeg Jezus in dit evangelie eerder alleen van Elisabet (Lc 

                                                 

 
697

 In het verhaal over Cornelius wordt de naam Simon met Petrus gecombineerd: ‘Simon die 

ook Petrus wordt genoemd’ (Hnd 10,5.18.32; 11,13; ). 
698

 BROWN, Petrus, p. 95 en pp. 95-107. 
699

 Ibid., p. 92. 
700

 Vgl. Ibid., pp. 97-98. 
701

 Vgl. Ibid., p. 98. 
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1,43), Zacharias (Lc 1,76) en de engelen (Lc 2,11). ‘Heer’ wordt frequent 

gebruikt en is niet alleen gereserveerd voor de (aanspreek)titel voor Jezus, 

maar wordt voor Hem vaak wel gebruikt met een zekere (messiaanse) 

lading
702

. Petrus spreekt Jezus er verder nog mee aan in Lc 12,41 en Lc 22,33 

en mogelijk als één uit het collectief van leerlingen in Lc 22,38 en Lc 22,49. 

Deze eerste belijdenis door Simon Petrus van Jezus als ‘Heer’ en de 

vermelding dat hij ‘visser van mensen’ wordt, geven zijn navolgen van Jezus 

een gewicht dat bij de roepingsverhalen van Matteüs en Marcus ontbreekt en 

vergelijkbaar is met Joh 21.  

 Lucas heeft naast deze belijdenis van Jezus als ‘Heer’ nog een tweede 

‘belijdenis’ uit de mond van Petrus van Jezus als ‘de gezalfde/Christus van 

God’ (). Deze belijdenis is vergelijkbaar met die bij de 

andere evangelisten (Lc 9,18-22; vgl. Mt 16,15-19; Mc 8,29; Joh 6,68). 

Matteüs verbindt aan die belijdenis consequenties, want Jezus benoemt Petrus 

daarna met een woordspeling op zijn naam tot ‘rots’, fundament voor de 

ekklesia (Mt 16,18). Lucas plaatst deze belijdenis door Petrus naast 

verwerping, dood en opstanding en het volgen van de Mensenzoon (Lc 9,22-

27). Lucas gebruikt hier de naam ‘Petrus’, maar hij expliciteert deze naam 

niet, anders dan Matteüs
703

. 

 

c.3 Personagetekst van Petrus in het evangelie van Lucas 

 Vanaf zijn roeping heeft Petrus in het evangelie personagetekst, steeds als 

reactie op Jezus, behalve in zijn laatste drie uitspraken als hij ontkent Jezus te 

kennen en bij Hem te horen
704

. Zijn uitspraken geven de mogelijkheid tot 

verdere uitleg door Jezus, of ze zijn aanleiding voor een volgende ont-

wikkeling. Ook Petrus’ drie verloocheningen leveren een reactie van Jezus op 

(Lc 22,61). Petrus’ personagetekst draagt steeds bij aan de karakterisering van 

Jezus
705

. 

 Petrus spreekt niet vaak (elf maal) en van zijn uitspraken hebben er acht een 

parallel in Marcus, waarvan zeven ook in Matteüs
706

. Thematisch is er 

                                                 

 
702

 O.a. Lc 5,12; 6,5; 6,46; 7,6; 9,54; 10,40; 11,1; 13,23; 19,8; zie DENAUX, Vocabulary, pp. 

356-361. 
703

 Zie BROWN, Petrus, p. 92. 
704

 Reacties op Jezus: Lc 5,5.8; 8,45; 9,20.33; 12,41; 18,28; 22,33; reacties op anderen: Lc 

22,57.58.60.  
705

 Vgl. CASSIDY, Peter, p. 2. 
706

 Parallellen synoptici: Lc 9,20 // Mc 8,29 // Mt 16,16; Lc 9,33 // Mc 9,5 // Mt 17,4; Lc 18,28 

// Mc 10,28 // Mt 19,27; Lc 22,33 // Mc 14,29.31 // Mt 26,33.35; Lc 22,57.58.60 // Mc 
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overeenkomst tussen de woorden over de vergeefse visvangst (Lc 5,5) en het 

voornemen van Petrus te gaan vissen, voorafgaand aan de visvangst bij 

Johannes (Joh 21,3). Na die enorme visvangst vraagt Simon Petrus in het 

Lucasevangelie Jezus bij hem weg te gaan ‘want ik ben een zondig man’ (Lc 

5,8). Dit citaat heeft geen (ongeveer) overeenkomende parallel in een ander 

evangelie. Het woord voor ‘zonde/zondaar’ () in dit citaat is Lucas 

meer vertrouwd dan de andere evangelisten
707

. Hij combineert ‘zonde’ ook 

met ‘bekering’ (), zie bijvoorbeeld: ‘Ik ben niet gekomen om 

rechtvaardigen tot bekering op te roepen, maar zondaars’ (Lc 5,32). Deze 

uitspraak van Jezus vertoont wel parallellie met Mt 9,13 en Mc 2,17, maar zij 

noemen geen ‘bekering’ (). Ook de vraag van Petrus waarin hij als 

woordvoerder namens de leerlingen onderscheid maakt tussen ‘ons’ (de 

leerlingen?) en ‘iedereen’ komt alleen in het Lucasevangelie voor (Lc 

12,41)
708

. Wellicht dat deze vraag van Petrus een vooruitwijzing is op de rol 

die hij krijgt in Handelingen (zie onder, §VI,4.d). 

 In Lc 22,33 spreekt Petrus (de naam wordt niet gebruikt, maar hij werd het 

laatst genoemd als ‘Simon’, Lc 22,31-33) zijn bereidheid uit met Jezus mee te 

gaan () tot in gevangenschap en dood, in dit geval in reactie op 

Jezus’ opmerking dat Hij voor hem, Simon, zal bidden (, smeken
709

). 

Deze uitspraak van Petrus bij Lucas getuigt van minder grootspraak dan zijn 

bewering bij Marcus en Matteüs dat hij Jezus nooit zal afvallen (Mc 14,29,31; 

Mt 26,33)
710

. De verloochening door Petrus is bij alle synoptici het laatste 

spreken van hem en bij Matteüs en Marcus een onmiddellijke logenstraffing 

van Petrus’ belofte. Petrus echter zegt bij Lucas toe Jezus te willen volgen in 

gevangenschap en dood. Lucas biedt hem ruimte om zijn woorden waar te 

maken, vooral in Handelingen
711

. De verloocheningen zijn in het Lucas-

evangelie de laatste woorden van Petrus totdat hij in Hnd 1,16 opnieuw 

spreekt.  

 

 

 

                                                                                                                                

 
14,68.71 // Mt 26,70.72.74; Lc 8,45 // Mc 5,31, personagetekst leerlingen; Parallel Johannes: 

Lc 5,5 // Joh 21, 3, zonder personagetekst. Geen parallel: Lc 5,8; 12,41. 
707

 Lc 18x, Mt 5x, Mc 6x; Joh 4x; zie DENAUX, Vocabulary, p. 29.  
708

 Zie BROWN, Petrus, p. 95. 
709

 Vgl. Hnd 8,24:  smeken; Hnd 8,15: , bidden. 
710

 BROWN, Petrus, p. 93 spreekt van een verzachting van de rol van Petrus in het 

lijdensverhaal tov. Marcus (zie boven n. 688), zie ook Ibid., p. 100. 
711

 Ibid., pp. 95.104 zeggen dat Lc in Lc 5 al voorbereidingen treft voor Petrus’ rol in Hnd.  
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c.4 Avondmaal en aankondiging van de verloochening door Petrus, Lucas 

22,14-38 

 De aankondiging van de verloochening vindt bij Lucas plaats aan tafel (ook 

Johannes heeft de setting van een maaltijd; Matteüs en Marcus niet)
712

. Weren 

wijst op het door Lucas vaker gebruikte symposion als ‘genre’ en geeft aan dat 

ook dit avondmaal als een symposion gezien mag worden. Zo’n symposion-

maaltijd geeft de gelegenheid diverse thema’s ter sprake te brengen die niet 

per se in de context van de maaltijd zelf thuishoren. Dat gebeurt ook aan deze 

maaltijd
713

. De verschillende dialogen en scènes die Lucas rond het avondmaal 

groepeert, beschouwt Anders Nielsen als de afscheidsrede van Jezus, waarin 

naar klassiek model zowel actuele gebeurtenissen als vooruitzichten op de 

nabije en verre toekomst een plaats krijgen
714

. Marion Soards stelt op verge-

lijkbare wijze dat deze passage over de feitelijk beschreven gebeurtenissen 

heen een christologisch en eschatologisch karakter krijgt doordat de evangelist 

onafhankelijk van Marcus of andere voorgegeven bronnen een compositie 

schept met eigen materiaal
715

. Jezus geeft blijk van zicht op de toekomst en 

Gods plan, aldus Soards (Lc 22,8.15-20) en toont zich daarin een betrouwbare 

autoriteit, een betrouwbaarheid die de evangelist aankondigt in zijn proloog
716

.  

 De maaltijd vormt het decor voor de aanzegging van Petrus’ verloochening. 

Jezus spreekt Petrus dubbel aan met ‘Simon, Simon’. De dubbele 

aanspreekvorm is binnen Lucas ook bekend met betrekking tot Saul/Paulus 

(Hnd 9,4; 22,7; 26,14) en bijvoorbeeld tot Marta, de zus van Maria (Lc 

10,41)
717

. De verdubbeling van de naam werkt als intensivering. De (dubbele) 
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 W.J.C. WEREN, The Lord’s Supper: an Inquiry into the Coherence in Lk 22,14-38, in H.J. 

AUF DER MAUR – L. BAKKER – A. VAN DE BUNT – J. WALDRAM (red.), Fides Sacramenti, 

Sacramentum Fidei. Studies in Honour of Pieter Smulders, Assen, Van Gorcum, 1981, 9-26; 

voor symposion als ‘genre’ zie p. 12. Zie ook A.E. NIELSEN, Until it is Fulfilled. Lukan 

Eschatology According to Luke 22 and Acts 20 (WUNT 2, 126), Tübingen, Mohr Siebeck, 

2000, p. 79. J.N. Collins, Deacons and the Church. Making Connections between Old and 

New, Harrisburg PA, Morehouse Publishing, 2002, pp. 39-47. 
713

 WEREN, Supper, p. 12, vgl. J. DELOBEL, L’onction par la pécheresse. La composition 

littéraire de Lc 7,36-50, in ETL 42 (1966) 415-475. 
714

 NIELSEN, Fulfilled, mn. pp. 64-68.282.  
715

 M.L. SOARDS, The Passion According to Luke. The Special Material of Luke 22 (JSNT SS, 

14), Sheffield, JSOT Press, 1987, mn. pp. 115-125.  
716

 Ibid., mn. pp. 57.124. 
717

 Andere dubbele aanspreekvormen bij Lucas: Lc 8,24: de leerlingen tegen Jezus; Lc 13,34 //  

Mt 23,37: Jezus spreekt Jeruzalem dubbel aan ‘Jeruzalem, Jeruzalem’; Lc 6,46 // Mt 7,21: 

Jezus verwijt de leerlingen dat ze wel ‘Heer, Heer’ zeggen, maar niet doen wat Hij zegt. 

Verder is deze wijze van dubbel aanspreken bekend voor Abraham (Gn 22,11); Mozes (Ex 

3,4), Jakob (Gn 46,2) en Samuël (1 S 3,10). Nu 16,22 roept God (ל  dubbel aan en Ex 34,6 (א 
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naam ‘Simon’ creëert een verbinding met ‘Simon’ die toegezegd kreeg ‘visser 

van mensen’ te worden (Lc 5,10). Nu krijgt Simon de opdracht zijn broeders te 

sterken, na zijn ommekeer (Lc 22,31). In beide teksten gaat het initiatief uit 

van Jezus. 

 Onmiddellijk hierna spreekt Jezus Petrus als enige keer in dit evangelie aan 

als ‘Petrus’, om de verloocheningen aan te kondigen (Lc 22,34). Andere 

evangeliën gebruiken daar de naam ‘Petrus’ niet (Mt 26,34; Mc 14,29; Joh 

13,38). ‘Verloochenen’ () komt vier maal voor bij Lucas, 

tweemaal in deze tekst rond het avondmaal, verder om te zeggen dat wie Jezus 

wil volgen zichzelf moet verloochenen (Lc 9,23) en dat wie Jezus verloochent, 

ook bij engelen van God zal worden verloochend (Lc 12,9). De aankondiging 

van deze verloochening brengt Petrus in een positie waarin zijn meegaan met 

Jezus, door hemzelf benadrukt in Lc 22,33 (zie ook Lc 18,28), ernstig 

betwijfeld wordt. Daadwerkelijke verloochening (Lc 22,61) zou, gezien de 

beide andere teksten over verloochening bij Lucas, zijn ondergang moeten 

betekenen. 

 Deze passage in Lc 22 heeft verbindingen met Hnd 8,5-24 en een 

belangrijke relatie met de ontwikkeling van Petrus in Handelingen. Dit wordt 

in de navolgende twee paragrafen §VI,5 en §VI,6 uitgewerkt.  

 

c.5 Petrus na de maaltijd, Lucas 22,39-62 

 Na het tafelgesprek gaat Jezus met zijn leerlingen naar de Olijfberg (bij Mc 

en Mt ook ‘Getsemane’, Mt 26,30.36; Mc 14,26.32). De leerlingen worden 

door Jezus gemaand te bidden om niet te vergaan in de beproevingen. Dat 

staat haaks op zijn eerdere bevestiging aan de leerlingen dat zij Hem altijd 

nabij waren in zijn beproevingen (Lc 22,28.40.46). Petrus krijgt geen aparte 

rol en wordt niet genoemd, anders dan bij Marcus en Matteüs, in wier 

evangelie Petrus samen met Johannes en Jakobus, de zonen van Zebedeüs, 

door Jezus verder wordt meegenomen dan de andere leerlingen (Mt 26,36-47; 

Mc 14,32-42). Ook in de volgende scène waarin Judas verschijnt en Jezus kust 

en uitlevert, heeft Petrus bij Lucas geen bijzondere rol en onderneemt niet iets 

speciaals, zoals bijvoorbeeld het sterken van de anderen. 

 Maar Petrus wijkt in zijn gedrag onmiddellijk daarna wel af van de andere 

leerlingen door zijn verloochening in het huis van de hogepriester (Lc 22,54-

                                                                                                                                

 
doet datzelfde middels het tetragrammaton (יהוה). De verdubbeling van de naam geeft nadruk. 

Zie LINDIJER, Handelingen I, p. 234; SPENCER, Journeying, p. 106. Koet wijst erop dat 

roepingsverhalen soms zo beginnen, zie KOET, Luke 10, p. 175. Ook RASTOIN, Simon-Pierre, 

p. 162. 
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65). Deze verloochening komt in alle evangeliën voor, hoewel ze op 

onderdelen verschilt. Lucas legt eigen accenten door exactheid te suggereren, 

zowel in de beschrijving van de locatie: een vuur op de binnenplaats (Lc 

22,55), als in de nauwkeurigheid in het zien (, Lc 22,56, vgl. Lc 4,20), 

de tijdsbepaling ‘na ongeveer een uur’ (   ),de 

stelligheid waarmee Petrus herkend wordt (Lc 22,59, vgl. Hnd 

12,15), gevolgd door het kraaien van de haan ‘vandaag’ (, Lc 22,62). 

De naam Petrus klinkt in deze passage (Lc 22,54-61) 5 maal, op een totaal van 

19 keer in het Lucasevangelie
718

. 

 Driemaal ontkent Petrus dat hij Jezus kent. Daarna kraait een haan, draait 

Jezus zich om en kijkt Petrus aan (    
, Lc 22,61). Dit omdraaien van Jezus heeft alleen Lucas.  

(omkeren) gaat bij hem over Jezus, die vervolgens in de directe rede iets zegt 

(uitzondering is Lc 9,55)
719

. Na de verloochening kijkt Jezus Petrus aan 

(. Ook dit detail heeft alleen Lucas en de naam Petrus wordt in dit 

vers tweemaal gebruikt (Lc 22,61). Zeker met de daaropvolgende verzen die 

vertellen dat Jezus geblinddoekt uitgedaagd wordt tóch te profeteren (Lc 

22,63-65), wijst het op de visionaire, profetische en juiste blik van Jezus, die 

ook Petrus’ verloochening voorzag (Lc 22,34). De blik van Jezus naar Petrus 

onderstreept ook de onderlinge relatie tussen hen, die eerder bleek uit de 

smeekbede van Jezus juist voor Petrus. Op de blik van Jezus reageert Petrus 

door naar buiten te gaan en bitter te wenen (Lc 22,62).  

 Na de verloochening is Petrus, en zijn ook de andere leerlingen niet bij 

Jezus (Lc 23,27.49; 24,9-10). Niet één van de leerlingen of Petrus helpen 

Jezus’ kruis dragen, maar Simon (!) van Cyrene (Lc 23,26). Het evangelie van 

Lucas zwijgt over Petrus tot zijn naam weer wordt genoemd als hij naar het 

graf gaat, na de vrouwen die melden dat Jezus tot leven is gewekt (Lc 

23,27.49; 24,9-12). De apostelen hebben de vrouwen niet willen geloven (Lc 

24,11), maar Petrus gaat, vindt het graf leeg, met linnen doeken erin, en 

verbaast zich (Lc 24,12). Dit vertelt alleen Lucas op deze manier. De latere 

verschijning van de Heer aan Simon wordt gemeld door de elf en hun 

metgezellen (Lc 24,34).  

 

                                                 

 
718

 In deze scène Mt 26,69-75 ‘Petrus’ 3 maal; Mc 14,66-72 ‘Petrus’ 4 maal; Joh 18,15-18.25-

27 ‘Petrus’ 8 maal. 
719

 Lucas gebruikt  altijd in de vorm  en altijd voor Jezus, die zich 

nadrukkelijk tot iemand wendt tot wie Hij ook spreekt. (Lc 7,9.44; 9,55; 10,23; 14,25; 

22,61.28). Uitzondering is Lc 9,55, waar de woorden van Jezus worden samengevat als 

terechtwijzen. 
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d) Petrus in Handelingen 

 Het begin van Handelingen speelt zich af in Jeruzalem en vertelt over de 

hemelvaart van Jezus, net als het slot van het Lucasevangelie (Hnd 1,1-14, Lc 

24,50-53). Nadat Petrus de laatste apostel was die met zijn naam genoemd 

wordt in het evangelie (‘Simon’, Lc 24,34), is hij ook de eerste in Handelingen 

(Hnd 1,13). Aan het einde van het hemelvaartverhaal volgt een opsomming 

van de dan nog elf apostelen met Petrus als eerste (Hnd 1,13, zie ook Lc 6,14-

16). Na Petrus’ optreden tijdens een vergadering van oudsten en apostelen in 

Jeruzalem, waarbij onder andere Paulus aanwezig is, wordt er niet meer over 

hem verteld (Hnd 15). Tijdens deze vergadering is het strijdpunt de relatie tot 

de volkeren. Petrus pleit voor hun toelating als leerlingen
720

. 

 

d.1 Petrus’ optreden in Jeruzalem 

 Handelingen laat Petrus zien als initiatiefnemer onder de leerlingen, 

allereerst in Jeruzalem, later ook daarbuiten. Hij profileert zich als een andere 

Petrus dan die in het evangelie
721

. Hij entameert het kiezen van een apostel om 

deel te nemen aan hun diakonia (, dienst, Hnd 1,17) en hun twaalftal 

weer compleet te maken. Hij beschrijft daarbij het profiel van de apostelen en 

hun taak: een man (, Hnd 1,21, ook Hnd 1,16 ; vgl. Hnd 

6,3) die vanaf de doop door Johannes samen met hen en Jezus meegegaan is 

en zal getuigen van de opstanding (Hnd 1,21-22). Met de twaalf komt hij later 

tot een verdere precisering van deze diakonia/taak bij de keuze van de zeven. 

Net als de mensen in Samaria kregen zij handen opgelegd. De apostelen 

behartigen de diakonia van het woord (), de zeven die van de tafel 

(,Hnd 6,2-4).   

 De verandering van de visser uit Galilea naar verkondiger en woordvoerder 

in Jeruzalem wordt in Handelingen op de volgende manier vorm gegeven: 

 1) Petrus krijgt aanmerkelijk meer personagetekst dan in het evangelie. Hij 

is niet reactief, maar neemt zelf het woord. Na zijn laatste loochenende 

woorden in het evangelie (Lc 22,57.58.60) is het eerste wat hij zegt aan de 

‘broeders’ hoe het Judas is vergaan (Hnd 1,15-20). Met een toespraak 

ondersteunt Petrus zijn eigen initiatief om het aantal apostelen weer op twaalf 

te brengen (Hnd 1,15-26). Hij is degene die de verwarring na de gave van de 

Geest ombouwt tot een getuigenis voor heel Jeruzalem over Jezus, de 

                                                 

 
720

 Zie ook de analyse van het personage Petrus, mn. §V,2.d.3 
721

 LAPHAM, Peter, p. 9 suggereert dat het contrast tussen Petrus na de verrijzenis in de 

evangeliën en Petrus in Handelingen mogelijk verklaard kan worden door het gebruik van 

verschillende bronnen.  
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opgestane Heer (Hnd 2,14-40) en een redevoering houdt voor het volk na een 

genezing (Hnd 3,1-26). Ook spreekt hij vanwege zijn arrestatie de oudsten, 

schriftgeleerden en de hogepriesterlijke familie toe (Hnd 4,1-22). Als alle 

apostelen worden gearresteerd, voert Petrus namens hen het woord (Hnd 5,29-

32). 

 2) Petrus belandt tot tweemaal toe in de gevangenis (Hnd 4,3; 12,3; vgl. Lc 

22,33.54). De eerste maal is dat samen met Johannes. Als Petrus een com-

pagnon heeft in Handelingen, dan is het steeds Johannes; Petrus is meestal de 

woordvoerder van de twee. Samen gaan ze naar Samaria en ook in het gesprek 

met Simon blijft Johannes op de achtergrond (Hnd 8,14-25). Als Petrus voor 

de tweede maal gevangen zit, wordt hij door een engel van de Heer bevrijd 

(Hnd 12,7-11; vgl. Lc 22,43). De engel geeft hem verschillende opdrachten: 

“Sta op, doe je gordel om en trek je schoenen aan, sla je mantel om en volg 

mij”. Deze opdrachten aan Petrus worden verwoord binnen het semantisch 

veld van de leerling als volgeling (, opstaan, vgl. o.a. Lc 24,7.12.46; 

, omgorden, vgl. Joh 21,18; , schoen/sandaal, vgl. Mc 6,9; 

, mantel, vgl. o.a. Lc 22,36; 23,34; , volgen, vgl. o.a. Lc 

5,11).  

 3) Petrus geneest een kreupele man bij de tempelpoort (Hnd 3,1-10) en 

wordt genoemd als iemand van wie zelfs de schaduw genezend werkt (Hnd 

5,12-16).  

 4) Petrus is degene die Ananias en Saffira, die niet volledig meedoen in het 

gezamenlijk bezit, bestraffend toespreekt en hun dood voorzegt (Hnd 5,1-11).  

 5) Hij wordt ook met Johannes door de apostelen vanuit Jeruzalem naar 

Samaria gestuurd omdat Samaria geen heilige Geest heeft ontvangen en keert 

met Johannes weer terug naar Jeruzalem. 

 6) Na zijn reis via Lydda en Joppe naar Caesarea en weer terug naar 

Jeruzalem vertelt Petrus tijdens bijeenkomsten van de leerlingen in Jeruzalem 

over zijn visioen en de ervaringen van buiten Jeruzalem, met Cornelius (Hnd 

11,4-18). Hij beschouwt zijn verkondiging aan de volkeren als een opdracht 

van God en laat in een andere bijeenkomst weten dat hij daarom de leerlingen 

uit de volkeren geen verdere lasten wil opleggen (Hnd 15,7-11). Wat Petrus 

zegt, is doorslaggevend voor de uitkomst van deze laatste vergadering
722

. Op 

grond van zijn woorden – Jakobus noemt hem ‘Simeon’ – kan de ver-

kondiging onder de volkeren voortgaan. Dit pleidooi van Petrus is het laatste 
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 Zie ook BROWN, Petrus, pp. 46-47, die wijst op de ‘eensgezindheid’ in deze beslissing: 

Petrus, Paulus, Barnabas, Jakobus en de apostelen en oudsten zijn erin betrokken en hebben er 

hun aandeel in.  
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wat over hem verteld wordt: de verkondiging aan de volkeren zal vooral door 

Paulus gebeuren, maar heeft in Petrus zijn basis
723

. Petrus’ reizen buiten 

Jeruzalem zijn de aanleiding voor deze nieuwe ontwikkelingen, zoals de 

volgende subparagraaf beschrijft. 

  

d.2 Petrus buiten Jeruzalem 

  Petrus verlegt zijn werkterrein ook naar steden en streken buiten Jeruzalem 

(Hnd 8,14-25; 9,32-10,48). Hij verlaat in Handelingen tweemaal de stad 

Jeruzalem, de eerste keer om samen met Johannes naar Samaria te gaan (Hnd 

8). Hij wordt daarheen gestuurd door de apostelen. Deze zending klinkt als de 

zending die ze van Jezus kregen om het paasmaal te bereiden:   

  (Lc 22,8) en  (…)    

(Hnd 8,14)
724

. Petrus wordt gezonden. Na de handoplegging in Samaria treedt 

Johannes op de achtergrond en heeft Petrus een hoofdrol zoals in Jeruzalem. 

Hij spreekt Simon toe. Daarna keren hij en Johannes terug naar Jeruzalem. 

 De tweede maal buiten Jeruzalem is Petrus alleen en er wordt niet gezegd 

dat hij gestuurd is (Hnd 10,32). Hij komt in Lydda, waar hij een man geneest 

(Hnd 9,33-34) en in Joppe wekt hij een vrouw tot leven (Hnd 9,36-41). Hij 

verblijft daarna bij Simon de leerbewerker (Hnd 9,43). Daar wordt hij 

gevraagd naar Cornelius te komen (Hnd 10,17). Deze vraag wordt omlijst door 

dromen en visioenen
725

. Petrus spreekt de stem die hem tot driemaal toe maant 

het in zijn ogen onreine voedsel te eten tegen en antwoordt met ‘Heer’ (Hnd 

10,14). Bij Cornelius doet Petrus de uitspraak “Sta op, ik ben ook maar een 

mens” (    , Hnd 10,26; vgl. Paulus in Hnd 14,15), 

een echo op de andere zelfuitspraak van Petrus in Lc 5,8 “Ik ben een zondig 

man” ). Petrus wordt vanuit het perspectief of uit de 

mond van Cornelius steeds aangeduid met ‘Simon, ook Petrus genoemd’ (Hnd 

10,5.18.32; 11,13). Dit is een opmerkelijke naamgeving: hij was immers al 

bekend onder zijn naam ‘Petrus’. Na de neerdaling van de heilige Geest komt 

                                                 

 
723

 Zie A.W. ZWIEP, Putting Paul in Place with a Trojan Horse: Luke’s Rhetorical Strategy in 

the Acts of the Apostles in Defence of the Pauline Gospel, in ID.,  Christ, the Spirit and the 

Community of God. Essays on the Acts of the Apostles (WUNT 2, 193), Tübingen, Mohr 

Siebeck, 2010, 157-175. Zwiep toont aan dat Paulus in Hnd rechtstreeks in verbinding staat 

met de twaalf en Jeruzalem en dat onder andere zijn verkondiging onder de volkeren is 

voorafgegaan door het initiatief van Petrus. 
724

 De vermelding dat Petrus met Johannes het paasmaal voorbereidt heeft alleen Lucas (Lc 

22,8), anders dan Mt 26,17 en Mc 14,12: ‘leerlingen’, vgl. BROWN, Petrus, p. 94.  
725

 Vgl. BROWN, Petrus, p. 136. 
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Petrus tot het inzicht dat ook de niet-Joden God welgevallig zijn (Hnd 10,35) 

en laat het huis van Cornelius dopen (Hnd 10,47-48).
 Hierna zet Petrus in Jeruzalem uiteen dat hij op grond van het woord van de 

Heer tot de doop van Cornelius kwam (Hnd 11,4-17; hij lijkt eveneens naar 

deze gebeurtenis te verwijzen in Hnd 15,7-11; zie vorige subparagraaf).  

 

e) Simon Petrus in Lucas-Handelingen 

 Vanaf de bijzondere visvangst heeft Petrus een speciale rol in het evangelie 

van Lucas. Na de visvangst wordt hem een toekomst als ‘vanger van mensen’ 

in het vooruitzicht gesteld, en later, bij het avondmaal, krijgt hij de opdracht 

zijn broeders te sterken. Beide opdrachten zijn aan hem als ‘Simon’ en worden 

niet in verband gebracht met zijn ‘nieuwe’ naam Petrus, een naam die hij van 

Jezus krijgt (Lc 6,14). Deze opdrachten, die met zijn toekomst samenhangen, 

worden nog niet direct werkelijkheid en staan dus nog uit.  

 In het evangelie is zijn personagetekst steeds kort. Zijn vraag aan Jezus om 

bij hem weg te gaan, omdat hij zichzelf een zondig man vindt (Lc 5,8) en ook 

zijn bereidheid Jezus te volgen in gevangenschap en dood (Lc 22,33) zijn 

uitspraken die alleen Lucas zo optekent. Petrus is aanwezig bij bijzondere 

gebeurtenissen en voert ook het woord namens de leerlingen (Lc 8,45; 9,20.33, 

12,41; 18,28). Het gesprek aan het avondmaal heeft bij Lucas een centrale 

plaats in de ontwikkeling van Petrus. Hij wordt door Jezus, te midden van de 

leerlingen, in een unieke positie geplaatst en krijgt de opdracht de broeders te 

sterken. De enige keer dat Jezus hem werkelijk met ‘Petrus’ aanspreekt is 

daar, om de verloochening aan te kondigen (Lc 22,34). Petrus ontkent tot 

driemaal toe Jezus te kennen (Lc 22,57.58.60). Daarna noemt het 

Lucasevangelie, anders dan de andere evangeliën, Petrus nog tweemaal: bij de 

gang van hem alleen naar het lege graf (Lc 24,12) en bij het door andere 

leerlingen gerapporteerde verschijnen van de Heer aan ‘Simeon’ (Lc 24,34). 

 Het evangelie eindigt zo met een veelzijdig beeld van Petrus: volgeling van 

verre (Lc 22,54; vgl. Lc 5,11; 22,39), in tranen na de blik van Jezus volgend 

op de verloochening (Lc 22,61-62), verbaasd bij het lege graf (Lc 24,12) en 

genoemd als degene aan wie de verrezen Heer is verschenen (Lc 24,34). Voor 

alle leerlingen, niet speciaal voor Petrus, is er aan het einde van het evangelie 

en aan begin van Handelingen de belofte van kracht en heilige Geest en de 

opdracht om van Jezus te getuigen in Jeruzalem, Judea en tot aan het einde van 

de aarde (Lc 24,46-49; Hnd 1,8). 

 In Handelingen treedt een veel daadkrachtiger Petrus op. Hij beperkt zich in 

zijn spreken niet langer tot korte uitspraken en is initiatiefrijk in de organisatie 

van de kring van leerlingen. Met zijn toespraken begint zijn toekomst als 

‘vanger van mensen’ (Lc 5,10) vorm te krijgen, zeker als leerlingen in grote 
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aantallen toetreden en gedoopt worden (Hnd 2,41; 4,4). Hij wordt ook 

beschreven met trekken die hem op Jezus doen lijken, met zijn genezingen, 

dodenopwekking en zijn gevangenname. Hij verblijft hoofdzakelijk in 

Jeruzalem, de stad waarnaar ook Jezus nadrukkelijk optrok (Lc 9,51) en waar 

Hij gedood werd en opstond. 

 Tweemaal wordt Petrus in Handelingen buiten de stad beschreven, waar de 

vraag naar de toelating van anderen dan Joden als leerlingen centraal staat 

(Samaria, Hnd 8,14-25; Lydda, Joppe, Caesarea, Hnd 9,32-11,1). Bij Petrus’ 

laatste optreden, in Jeruzalem, zegt hij ertoe uitverkozen te zijn te verkondigen 

dat Joden én volkeren in geloof gered zullen worden (Hnd 15,7-11). 

 Buiten de genoemde gebeurtenissen heeft Petrus in de eerste vijftien 

hoofdstukken van Handelingen een rol op de achtergrond en wordt zijn naam 

niet genoemd. Paulus (Saul) wordt geïntroduceerd in Hnd 7,58 en neemt na de 

Samaria-episode en zijn ‘bekering’ (Hnd 9,18) vanaf Hnd 15 de hoofdrol van 

Petrus in Handelingen over. 

 Petrus verandert in de loop van de verhalen. In het evangelie krijgt hij van 

Jezus de opdracht mensen te vangen, en zijn broeders te sterken, maar feitelijk 

is zijn optreden in woord en daad dan nog weinig nadrukkelijk. In 

Handelingen daarentegen is hij de eerste onder de apostelen in Jeruzalem en 

met zijn toespraken weet hij mensen voor zich te winnen. 

 Een andere ontwikkeling die zich in Petrus voordoet, is zijn initiatief naar de 

niet-Joden. Hij verlaat Jeruzalem, de eerste maal gezonden, en laat zich 

overtuigen dat ook de volkeren tot de leerlingen mogen toetreden. In zijn 

optreden naar de broeders ziet hij de verkondiging aan de volkeren als zijn 

opdracht (Hnd 11,4-18; 15,7-21). 

 De volgende paragraaf zal ingaan op de wijze waarop deze veranderingen in 

de rol van Petrus verankerd liggen in het Lucasevangelie, vooral in de scènes 

rond het avondmaal.  

 

5. Petrus verandert in Lucas-Handelingen 

 In het personage Petrus vinden binnen Lucas-Handelingen veranderingen 

plaats. Met zijn twee namen ‘Simon’ en ‘Petrus’ lijkt hij al een zekere 

‘dubbelheid’ met zich mee te dragen. De verandering valt niet samen met een 

lineaire ontwikkeling van Simon naar Petrus, want de namen ‘Simon’ en 

‘Petrus’ worden in verschillende fasen van het verhaal gebruikt, verdeeld over 

Lucasevangelie en Handelingen (zie §VI,4.a; §VI,4.c.1.)
726

. Petrus ontwikkelt 
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 Saul/Paulus wordt, nadat hij Paulus is gaan heten (Hnd 13,13) steeds ‘Paulus’ genoemd, 

behalve als hijzelf verteld over zijn roeping ‘Saul, Saul’([Hnd 9,4]; 27,7; 26,14).  
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zich van de Simon aan het begin van zijn optreden tot de Petrus (of Simeon) 

aan het einde. Niet alleen zijn ‘roeping’ als ‘visser van mensen’ (Lc 5,10), ook 

de gesprekken en gebeurtenissen aan het (laatste) avondmaal blijken vooruit te 

wijzen op de toekomstige ontwikkeling van Petrus. Hij wordt door Jezus 

aangesproken op ‘ommekeer’ en ‘het sterken van zijn broeders’, een unieke 

opdracht die alleen Lucas vermeldt (Lc 22,32). Maar ook zijn verloochening 

wordt in het vooruitzicht gesteld. Dit tafelgesprek kan gelden als een ontwerp 

voor de verdere rol van Petrus in Lucas-Handelingen. Dat blijkt zowel uit de 

thema’s die aan tafel aan de orde komen, als uit de speciale positie die Petrus 

krijgt, als uit zijn opdracht tot ommekeer.  

 

a) Thema’s aan tafel 

 Het avondmaal van Jezus met de apostelen vormt een afgebakend 

tekstgeheel (Lc 22,14-38, zie de nieuwe inzet in Lc 22,14 en Lc 22,39)
727

. Het 

is een maaltijd beschreven in het genre ‘symposion’, waarbij de maaltijd het 

overkoepelend thema vormt waaraan meerdere ‘deel’-thema’s verbonden 

zijn
728

.  

 De komst van het koninkrijk wordt nabij verondersteld, want Jezus zal het 

Pascha niet meer eten en geen wijn drinken tot het koninkrijk van God is 

gekomen (Lc 22,16-18). De apostelen (Lc 22,14) delen in Jezus’ koningschap: 

hun wordt door Jezus gezegd dat zij een plaats zullen hebben aan zijn tafel in 

zijn koninkrijk en dat ze zullen oordelen over de stammen van Israël (Lc 

22,30). Volgens Weren vindt een parallellisering plaats van Jezus en zijn 

leerlingen: “as the Father has granted royal power to Jesus, so Jesus grants 

royal power to his friends”
729

.  

 Ook de overlevering van de Mensenzoon is gekoppeld aan de maaltijd, 

omdat Jezus zegt dat degene die Hem overlevert met Hem aan tafel is.  

 Er ontstaat onder de leerlingen discussie over de kwestie wie de grootste is 

(Lc 22,24, vgl. Lc 9,46-48). Dat onderwerp wordt eveneens teruggebogen naar 

de maaltijdthematiek, als Jezus de leerlingen opdraagt te zijn als iemand die 

dient en Zichzelf vergelijkt met degene die aan tafel bedient (, Lc 

22,26.27.27). Hierna spreekt Jezus tot Petrus alleen, hoewel aanvankelijk nog 

met de aanspreekvorm ‘jullie’ (Lc 22,31). Later komt de zending van alle 
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 Zie o.a. WEREN, Supper, pp. 11-13. NIELSEN, Fulfilled, p. 79. 
728

 Zie boven §VI,4.b.5. 
729

 Vgl. WEREN, Supper, p. 20; voor ‘friends’ zal ‘leerlingen’ verstaan moeten worden, 

conform Ibid., p. 19: “there is a parallel between Jesus and his discipels”. ‘Friends’ lijkt, meer 

dan een Lucaanse, een Johanneïsche invulling van het leerling-zijn (vgl. Joh 19,26; 21,7.15-

17.20). 



214              ZICHT OP DE VOLKEREN      

 

      

         

 

leerlingen ter sprake. Zo wijzen deze gespreksthema’s aan tafel op verschil-

lende punten vooruit. 

  

b) Petrus krijgt onder de leerlingen een aparte status 

  De aparte positie die Petrus al kreeg van Jezus, die hem de opdracht gaf 

‘visser van mensen’ te worden (Lc 5,10) en hem ‘Petrus’ noemde, als de eerste 

van de apostelen (Lc 6,13-14), wordt aan het avondmaal door Hem bevestigd. 

Jezus begint met tegen ‘Simon, Simon’ te zeggen dat ‘satan jullie heeft willen 

ziften als tarwe’, een in het Bijbels taalgebruik unieke uitdrukking
730

. Het 

instrument waarmee satan de apostelen ‘zift’ is ‘beproeving’ (Lc 22,46). De 

bovengenoemde parallellisering van Jezus en de leerlingen blijkt ook uit het 

feit dat de leerlingen, net als Jezus, staande moeten blijven in de beproevingen 

(Lc 22,40.46; vgl. Lc 4,1-13). 

 Het werkwoord ‘ziften’ () komt in het hele Nieuwe Testament 

alleen hier voor. Ook ‘tarwe’ (wordt spaarzaam gebuikt
731

. Lucas 

gebruikt ‘tarwe’, anders dan Matteüs en Marcus, niet voor zijn verhaal van de 

zaaier (Lc 8,4-8; vgl. Mc 4,1-9; Mt 13,1-9; zie ook Mc 4,28; Mt 

13,25.29.30). Wel zegt Johannes de Doper dat er na hem één komt die de 

tarwe ( verzamelt en het kaf () verbrandt (Lc 3,17). Jezus 

verzamelt, satan zift. Jezus stelt tegenover de eis van satan om de leerlingen te 

ziften zijn smeekgebed dat Petrus’ geloof niet bezwijkt
732

. De aansporing dat 

Petrus na zijn omkeer zijn broeders moet sterken heeft alleen Lucas en volgt 

op de ‘tweede roeping’ als ‘Simon, Simon’
733

. Zo wordt Petrus een bijzondere 

positie gegeven die niet is gebaseerd, zoals bij Matteüs, op ‘de sterkte van een 

rots’, verbonden met de naam Petrus, maar om zijn, omwille van Jezus’ gebed, 

niet bezweken geloof en zijn omkeer (Lc 22,32)
734

. 
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 De Griekse tekst kent hier veel ‘s’ klanken; niet uitgesloten kan worden dat daarom 

‘Simon’ wordt gebruikt in plaats van ‘Petrus’:  ,     

      (Lc 22,31).  
731

 Mt 3,12; 13,25.29.30; Mc 4,28; Lc 3,17; 12,18; 16,7; 22,31; Joh 12,24; Hnd 27,38; 1 Kor 

15,37; Openb 6,6; 18,13. 
732

 Het werkwoord  komt in NT alleen voor in Lc 16,9; 22,32; 23,45; Heb 1,12 (citaat 

Ps 102,28). In al deze gevallen kan vertaald worden met ‘bezwijken’ in de zin van ‘verloren 

gaan’.  
733

 Mt en Mc gebruiken de beeldspraak van de herder en de verstrooide schapen (Mt 26,31; 

Mc 14,27); vgl. ook Joh 21,15-17. Zie ook: NIELSEN, Fulfilled, p. 109. 
734

 Vgl. RASTOIN, Simon-Pierre: de discrepantie tussen de Petrus die verloochent en de Petrus 

op wie de leerlingen in Handelingen (of: de kerk) kunnen vertrouwen, is gelegen in het gebed 

van Jezus voor Petrus (Lc 22,32). De opdracht die Petrus krijgt om zijn broeders te sterken, en 
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 Petrus krijgt dus van Jezus de opdracht na zijn ‘ommekeer’ de broeders 

() te sterken. Niet uitgesproken wordt waarin of wanneer Petrus zal 

omkeren. Is dat onmiddellijk na de verloochening, zodat hij vervolgens de 

broeders kan sterken? ‘Broeders’ echter is een aanduiding niet exclusief voor 

de twaalf, maar voor de grote groep van leerlingen (zie onder, §VI,5.d). De 

opdracht van Petrus om te ‘sterken’ is op deze grote groep gericht
735

. Lucas 

gebruikt voor ‘sterken’ het werkwoord , waarmee hij ondersteuning 

en bemoediging van de leerlingen uitdrukt
736

.  

 Petrus reageert met zijn uitgesproken bereidheid met Jezus de gevangenis en 

de dood in te gaan. Zijn gelijkenis met Jezus wordt onderstreept door het 

herhaalde gebruik van (gaan): de bereidheid van de Mensenzoon én 

die van Petrus om hun weg te gaan (Lc 22,22.33; anders dan in de andere 

evangeliën).  

 Petrus bereidheid wordt onmiddellijk gevolgd door de aankondiging door 

Jezus dat hij Hem zal verloochenen en deze verloochening vindt kort na de 

maaltijd plaats (Lc 22,54-61). Dat wekt de verwachting dat ook de andere voor 

en rond Petrus te verwachten ontwikkelingen – het ziften door satan, de 

omkeer van Petrus, het sterken van de broeders – werkelijkheid zullen worden 

en een basis hebben in de woorden rond het avondmaal.  

 

c) De ommekeer van Petrus  

 Petrus’ verloochening van Jezus volgt na het avondmaal en de 

gevangenname van Jezus. Brown constateert de vreemde gedachtesprong dat 

Jezus’ gebed niet verhindert dat er iets passeert – de verloochening – en Petrus 

ondanks dat gebed zal moeten omkeren
737

. De omkeer staat naar Browns 

mening inderdaad in verband met de verloochening, die als het ware in-

geklemd zit tussen de aankondiging ervan aan tafel en de daadwerkelijke 

omkeer door het wenen na de verloochening
738

. Wellicht, zegt hij, heeft 

Petrus, die zichzelf immers zondig noemde, voor zijn omkeer de kracht van 

Jezus nodig, net zoals hij bij de visvangst alleen succesvol was door Jezus’ 

                                                                                                                                

 
minder Simon en meer Petrus te zijn, wordt vormgegeven in zijn ontwikkeling in 

Handelingen, zie mn. pp. 162.169. 
735

 Vgl. Lc 17,3-4 // Mt 18,12-25, broederschap in relatie tot ‘bekeren’, ‘omkeren’ en 

‘vergeven’ (, , ). Vgl. BROWN, Petrus, pp. 102-103.  
736

 Lc 9,51; 16,26; 22,32; Hnd 18,23; Rom 1,11; 16,25; 1 Tes 3,2.13; 2 Tes 2,17; 3,3; 1 Pe 

5,10; 2 Pe 1,12; Jak 5,8; Openb 3,2. 
737

 BROWN, Petrus, p. 102. 
738

 Ibid. 
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hulp
739

. Cassidy zegt dat de verloochening door Petrus deel uitmaakt van het 

ziften door satan. Het weglopen en wenen van Petrus erna, met het aankijken 

door de Heer (Lc 22,61-62), is het begin van zijn ommekeer (, zie 

Lc 1,16.17; 2,39; 8,55; 17,4.31): Petrus’ tranen zijn tranen van berouw. Ook 

Tannehill ziet in de tranen een begin van inzicht en berouw
740

. Bockmuehl 

daarentegen twijfelt aan de ‘bekering’ van Petrus, maar houdt toch het 

aankijken door de Heer en het zich herinneren van wat Hij gezegd heeft door 

Petrus als een mogelijke start van ‘omkeren’ en ‘sterken’. Het ‘zich herinneren 

van de Heer’, zoals Petrus doet in Lc 22,61, is een weerkerend thema in vooral 

buitenbijbelse verhalen over Petrus, zegt Bockmuehl en hij wijst hiervoor ook 

op 2 Pe 3,2
741

. Hij houdt het erop dat het aan de latere lezers is om te oordelen 

of Petrus veranderd is, vanuit hun (eigen) ervaring met Petrus (zie §VI,5.c.)
742

.  

 De omkering die van Petrus wordt verwacht, wordt uitgedrukt met 

Lc 22,32; vgl. , Lc 22,61), dat bij Lucas fysiek ‘omkeren, 

terugkeren’ en soms ‘bekeren’ betekent of het ‘je toewenden’, meestal naar 

(de ware) God
743

, maar niet het bekeren dat met berouw over misstappen 

gepaard gaat. Vanwege die betekenis is het wenen van Petrus moeilijk als 

teken van omkeer en berouw te interpreteren
744

. Eerder is het een teken van 

verdriet, mede omdat (wenen; ook Mt 26,75) vaker wenen en verdriet 

aan elkaar verbindt
745

. 

 Na de zo precieze beschrijving in detail van de verloochening is een 

beschrijving van een omkeer van Petrus in de vorm van ‘wenen’ ook te 

summier. De onderwerpen ‘verloochening’ en ‘omkeer’ zouden dan met het 

kraaien van de haan, Jezus’ blik en Petrus’ wenen afgedaan zijn. Deze 

‘ommekeer’ heeft ook weinig consequenties voor het gedrag van Petrus, want 

het is niet duidelijk dat hij nu zijn broeders gaat sterken. 

 Maar niet alleen het ‘wenen’, ook de verschijning van de verrezen Heer aan 

‘Simon’ (Lc 24,34) wordt uitgelegd als teken dat Petrus na zijn verloochening 

omgekeerd is, zo bijvoorbeeld Brown
746

. De verschijning getuigt volgens 
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 Ibid., pp. 99.102. 
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 TANNEHILL, Unity I, pp. 273-274.
 

741
 BOCKMUEHL, Simon Peter, pp. 123.157 

742
 Ibid., pp. 155-159. 

743
 Lc 1,16.(17); Hnd 9,35; 11,21; 14,15; 15,19; 16,18; 26,18.20; 28,27. 

744
 Tekstvarianten melden het wenen van Simon in Hnd 8,24; zie §VI,6,b.4; aantekeningen bij 

de vertaling Hnd 8,24; n. 51. 
745

 Lc 6,21.25; 7,13.32.38; 8,52; 19,41; 22,62; 23,28; Hnd 9,39; 21,13. In Lc 7 is er een 

verband met vergeven in Lc 7,47. 
746

 BROWN, Petrus, pp. 107.137. 
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Cassidy van de rehabilitatie van Petrus die in zijn visie met het wenen, de 

omkeer, is begonnen
747

. Hij ziet in die verschijning dan ook een vorm van 

sterken van de broeders, die immers van Petrus moeten hebben gehoord dat 

Jezus is verschenen
748

. 

 Zou het echter niet een veel sterkere indicatie van Petrus’ omkeer zijn als hij 

dan persoonlijk van de verschijning had getuigd, of als er zou verteld zijn hóe, 

met welke woorden hij dit aan de broeders zei (Lc 24,34), of als hij eerder, bij 

het graf, van ‘geloof’ (,vgl. Lc 22,32 blijk had gegeven, in plaats van 

van ‘verbazing’ (, Lc 24,12)? Petrus ziet immers slechts een leeg graf 

en dat de Heer hem is verschenen getuigen anderen, niet hij. Hij ziet Jezus niet 

anders dan de andere leerlingen (Lc 24,36-51).  

 Maar zelfs indien de verloochening begrepen zou worden als de manier 

waarop satan Petrus ‘zift’ en zijn omkeer aan het verloochenen verbonden is – 

de aanzegging van verloochening volgt wel direct op die van omkeer – hoeft 

het wenen nog niet verstaan te worden als de omkeer van Petrus. De omkeer 

laat wellicht nog op zich wachten, net als het sterken van de broeders, zoals 

het weinig krachtdadig optreden van Petrus in het evangelie laat zien. 

  

d) De ommekeer staat uit 

 Het is mogelijk dat ‘verloochenen’ en ‘omkeer’ niet in een oorzakelijk 

verband verstaan moeten worden waarin de omkeer onmiddellijk op de ver-

loochening volgt.  

 In Lucas-Handelingen is het niet ongewoon dat een aangeroerd thema niet 

meteen tot vervulling of voltooiing komt. Zo creëren de profetische woorden 

van Simeon uit Lc 2,28-32 een spanningsboog die tot het einde van 

Handelingen reikt
749

: Paulus ziet het als zijn taak ‘een licht te zijn voor de 

heidenen, heil tot het uiteinde van de aarde’ (Hnd 13,47, naar Js 49,6; vgl. Hnd 

1,8)
750

.  

 Als de omkeer van Petrus niet direct op de verloochening volgt, dan zou 

deze omkeer ook in verband kunnen staan met andere thema’s aan tafel. Daar 

werd bijvoorbeeld gesproken over wie de grootste is: degene die dient (Lc 

22,24-27). Als Jezus Petrus opdraagt zijn broeders te sterken, dan plaatst Hij 

Petrus in een (toekomstige) positie van de ‘grootste’ en dus dienaar (Lc 22,31-
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 CASSIDY, Peter, p. 54. 
748

 Ibid. 
749

 Zie: B.J. KOET, Simeons Worte (Lk 2,29-32.34c35) und Israels Geschick, in ID., Dreams, 

107-108. 
750

 Zie ook B.J. KOET, Paul and Barnabas in Pisidian Antioch: A Disagreement over the 

Interpretation of the Scriptures (Acts 13,42-52) in: ID., Five Studies, 97-118. 
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32). Ook het ziften van de leerlingen kan worden gezien als iets wat nog staat 

te gebeuren, later. Want de gebeurtenissen op de Olijfberg als ‘ziften’ verstaan 

(niet bezwijken in de beproeving, Lc 22,40.46), zou een onlogische volgorde in 

het verhaal betekenen: de verloochening door Petrus, die vanwege die 

verloochening zou moeten omkeren en vervolgens zijn ‘broeders sterken’, 

moet nog komen, terwijl ze nu reeds beproefd worden. Er is immers geen 

aanwijzing dat Petrus op een of andere manier al omgekeerd is vóór het in 

slaap vallen van de leerlingen, de doodsangst van Jezus, het verraad door 

Judas, of ook voor zijn eigen verloochening. De omkeer van Petrus zou dus 

ook, net als de aanzegging dat hij mensen zal vangen (Lc 5,10) of dat hij zijn 

broeders zal sterken, in de (verdere) toekomst kunnen liggen. 

  Jezus gebruikt het woord ‘broeders’ () niet vaak. Uit Lc 6,41-42 en 

Lc 17,3 lijkt het vooral gebruikt te worden voor ‘leerlingen’, ‘geloofsgenoten’. 

‘Broeders’ ([]) wordt in Handelingen breed gebruikt, zowel 

voor de apostelen (Hnd 2,37), als voor een ruimere groep (Hnd 1,15) of voor 

een grote groep toegesprokenen (Hnd 3,17)
751

. ‘Broeders’ zijn de mede-

leerlingen (zie o.a. Hnd 6,3; 16,2; 17,14; 28,14), niet alleen Petrus met de 

apostelen (Hnd 1,15; 2,29.37; 6,3). Ook Paulus gebruikt ‘broeders’ om zijn 

toehoorders aan te spreken (Hnd 13,26).  

 Voor de opdracht aan Petrus zijn ‘broeders te sterken’ geldt dan dat het 

‘sterken’ niet alleen de apostelen betreft, maar alle leerlingen. Het woord 

‘broeders’ voor de leerlingen, of de apostelen, wordt vanaf hier niet meer ge-

bruikt in het evangelie, maar met dat ‘broeders’ spreekt Petrus zijn gehoor al 

in het begin van Handelingen aan (Hnd 1,16; ook Hnd 2,29.37). Het is zijn 

eerste spreken na de verloochening in Lc 22,57.58.60 en is gericht tot méér 

toehoorders dan alleen de apostelen. Deze tot zijn broeders sprekende Petrus 

contrasteert met de bescheiden en minder uitgesproken figuur uit het evan-

gelie. Zou het kunnen betekenen dat niet het wenen van Petrus zijn ommekeer 

betekent, maar dat zijn omkering te maken heeft met het daadwerkelijk gaan 

uitvoeren van zijn opdrachten: mensen vangen en broeders sterken?  
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 Met worden ‘broeders én zusters’ (mannen én vrouwen) bedoeld. Het ligt voor de 

hand te verwachten dat (‘mannenbroeders’) alleen ‘mannen’ zijn, maar dat is 

niet waarschijnlijk in bv. Hnd 1,15-16; 2,29. Wellicht is het eerder een (liturgische) 

aanspreekvorm, vgl. Hnd 2,29.37; 13,15.26.38; 28,17. De combinatie  komt 

alleen in Hnd voor, zie MOULTON, Concordance, pp. 17-21.66-68; DENAUX, Vocabulary, p. 

45. 
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6. De functie van Simon in het verhaal van Petrus 

 Petrus maakt in Lucas-Handelingen een grote ontwikkeling door. Niet 

alleen Petrus’ ‘roeping’ (Lc 5,1-11), ook de gebeurtenissen rond het avond-

maal (Lc 22) geven uitzicht op de veranderende rol van Petrus in Handelingen. 

Hij is een andere Petrus dan hij in het evangelie was en hij verandert ook 

tijdens zijn verhaal in Handelingen. Met zijn optreden in Jeruzalem geeft hij 

invulling aan zijn opdracht om ‘mensen te vangen’ (Lc 5,10). Zijn invloed 

strekt zich ook uit naar andere en nieuwe leerlingen en locaties, zoals blijkt uit 

zijn ontmoeting met Simon in Hnd 8 en later met Cornelius. Deze 

ontmoetingen dragen bij aan het vervullen van zijn tweede opdracht: omkeren 

en zijn broeders sterken. De volgende subparagraaf gaat in op dit ver-

anderingsaspect; de tweede subparagraaf laat zien dat er in Hnd 8 

verschillende thema’s herkenbaar zijn uit Lc 22, de passage die lijnen uitzet 

naar de toekomst van Petrus en de leerlingen. Deze verhaalelementen dragen 

bij aan de betekenis van de ontmoeting met Simon voor Petrus, zoals het slot 

van deze paragraaf laat zien. 

 

a) Een speciale plaats voor Petrus en de apostelen 

 In zijn optreden in Samaria is Petrus doortastend. Hij bemiddelt met 

Johannes door gebed en handoplegging in de aanname van heilige Geest en hij 

stelt orde op zaken als Simon meent deel te kunnen krijgen aan de macht die 

aan de apostelen is voorbehouden. Dat sluit aan bij het initiatief dat Petrus 

nam bij het kiezen van een twaalfde apostel om deel te nemen aan hun 

diakonia (, dienst, Hnd 1,17). De afwijzing van Simon, die deel wil 

hebben aan de macht (,Hnd 8,19) van de apostelen maar van Petrus 

geen deel krijgt in het ‘woord’ (, Hnd 8,21), geeft opnieuw de 

bijzonderheid van het ‘apostel-zijn’ aan: dat is voorbehouden aan een select 

gezelschap, dat oorspronkelijk door Jezus gekozen is (Lc 6,13-16).  

 Het centrum van de verkondiging door de apostelen is Jeruzalem (zie 

§II,2.a; §II,2.b, ook Hnd 8,1). In het verhaal van Simon wordt deze 

verbondenheid met Jeruzalem benadrukt als gezegd wordt dat de apostelen in 

Jeruzalem horen dat Samaria het woord heeft aangenomen en ze Petrus en 

Johannes daarheen sturen, die vervolgens weer naar Jeruzalem terugkeren.  

 De bijzondere positie van een apostel, de relatie tot Jeruzalem en de belang-

rijke rol van Petrus worden in Samaria bevestigd. Tegelijk zijn er aan-

wijzingen voor veranderingen. De verkondiging door Filippus en de doop in 

en van Samaria laten zien dat niet alleen Jeruzalem en de apostelen, maar ook 

anderen op andere locaties leerlingen weten te winnen. De zeven, in de 

persoon van Filippus die het goede nieuws van de Christus verkondigt, hebben 



220              ZICHT OP DE VOLKEREN      

 

      

         

 

daarmee deel aan de diakonia van de apostelen: om te getuigen van de 

opstanding (Hnd 1,21-22). 

 De initiërende en doortastende rol van Petrus ondergaat wijzigingen: hij 

gaat niet zelf naar Samaria, maar wordt door de apostelen gestuurd en zijn 

oordelende woorden over Simon hebben niet dezelfde dodelijke werking als 

die tegen Ananias en Saffira (Hnd 5,1-10). 

    

b) Verbindingen tussen Lucas 22 en Handelingen 8,5-24 

 De veranderingen die in Samaria doorschemeren voor de rol van Petrus, 

komen overeen met het veranderingskarakter dat deze overgangspassage in 

Hnd 8 heeft (zie boven, §VI,1). De setting van het verhaal geeft de achter-

grond, het frame, om ook Petrus te verstaan in verandering. Voor hem 

betekent het in Handelingen zijn eerste reis buiten Jeruzalem. Nog uitstaande 

onderwerpen die rond het avondmaal werden aangedragen, worden in Hnd 

8,5-24 hernomen. Ze laten zich groeperen rond de in onderstaande 

subparagrafen uitgewerkte thema’s: b.1 Petrus, Simon, omkeren en bekeren; 

b.2 Groot zijn en diakonia; b.3 Zien en voorzien en b.4 Bittere tranen. 

 

b.1 Petrus, Simon, omkeren en bekeren 

 Petrus ontmoet Simon die aan magie doet. Deze naam ‘Simon’, ook een 

naam van Petrus, is voor hem nog niet gebruikt in Handelingen maar in Hnd 

10 zal hij zelf opnieuw ook ‘Simon’ heten, terwijl die naam daar niet voor de 

hand ligt
752

. De naam ‘Simon’ lijkt in de veranderende situatie in Hnd 8 ook 

vooruit te wijzen naar een andere Simon in Hnd 10, een leerbewerker bij wie 

Petrus onderdak vindt. Deze Simon de leerbewerker maakt in dat verhaal over 

Petrus deel uit van de achtergrondschildering en opent het frame van 

‘onreinheid’. Jervell wijst er overigens op dat het de vraag is of het beroep van 

‘leerbewerker’ al in de tijd van Handelingen geassocieerd werd met 

‘onreinheid’
753

. Isaac Oliver geeft aan dat een negatief oordeel over 

leerbewerkers meer te maken heeft met stank en hygiëne dan met rituele 

onreinheid
754

. Wel woont de leerbewerker gewoonlijk aan het water en kan 

daardoor makkelijker door een ritueel bad gereinigd worden, waardoor de 

associatie met ‘rein’ en ‘onrein’ ook in de setting van Hnd 9-10 kan gelden. 
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 Zie §VI,4.c.1. 
753

 Onzeker volgens JERVELL, Apostelgeschichte, pp. 297-298, n. 111; vgl. STRACK – 

BILLERBECK, Kommentar, p. 695. 
754

 I.W. OLIVER, Simon Peter Meets Simon the Tanner: The Ritual Insignificance of Tanning 

in Ancient Judaism, in NTS 59,1 (2013) 50-60. 
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Oliver acht de vermelding van het beroep van Simon noodzakelijk voor het 

onderscheid met Simon Petrus en tegelijk voor een aanduiding dat ook 

ambachtslieden met een lage sociale status leerling worden.  

 De kwestie van ‘rein’ en ‘onrein’, die door de leerbewerker wordt 

opgeroepen, is in de ontwikkeling van Petrus bepalend voor de houding naar 

de volkeren (Hnd 10,28). In het verhaal van Cornelius wordt Petrus over-

gehaald om Cornelius, een niet-Jood, te dopen (Hnd 10). Petrus krijgt een 

visioen en maakt zijn uitgangspositie duidelijk: hij heeft nog nooit iets onreins 

gegeten (Hnd 10,14). Behalve het drievoudig visioen en een stem uit de hemel 

(Hnd 10,16) is ook de gave van de Geest over allen nodig om hem op andere 

gedachten te brengen. Omdat Petrus de gang van zaken rond Cornelius voor de 

broeders uiteenzet en er ook een tweede keer naar verwijst (Hnd 11 en Hnd 

15), moet dit een belangrijk verhaalgegeven te zijn
755

. Petrus pleit hierna bij 

zijn broeders in Jeruzalem voor de volkeren (Hnd 15, vgl. Lc 2,30-32; Hnd 

28,26-28). In het verhaal van Cornelius komt in Petrus deze verandering tot 

stand én wordt Petrus opnieuw ‘Simon’ genoemd (Hnd 10,6.18.32; 11,13). 

 Indirect lijkt ook de naam ‘Simon’ van ‘Simon die aan magie doet’ zo het 

thema van verandering, omkeer, op te roepen, een opdracht voor Petrus rond 

het avondmaal (,Lc 22,32; , Lc 22,61). 

 In Samaria roept Petrus Simon ook op tot bekering en tot gebed om 

vergeving (, , Hnd 8,22), wat hij al eerder predikte (Hnd 

2,38; 3,19; [5,31;] 8,22). Hij gebruikt voor het smeekgebed van Simon 

hetzelfde woord (, Hnd 8,22; Lc 22,32) als Jezus aan het avondmaal. 

Maar Petrus zet er niet, zoals Jezus, zijn eigen gebed voor in. 

 Na de verloochening door Petrus was Jezus degene die zich als eerste 

omkeerde. Petrus toont naar Simon minder barmhartigheid, zoals hij ook 

weinig ruimte liet voor Ananias en Saffira (Hnd 5,1-11) en in het verhaal van 

Cornelius aanvankelijk weinig openheid toont. Simon betrekt Petrus zelf in de 

opdracht die hij krijgt om te smeken. Hij vraagt ‘jullie’ voor hem te bidden, 

alsof hij Petrus vraagt te doen zoals Jezus deed die voor hem, Petrus smeekte 

(, Lc 22,32; Hnd 8,22). Zou deze Simon die magie beoefent Petrus 

herinneren aan zijn eigen opdracht om om te keren, die hij als ‘Simon’ van 

Jezus kreeg?
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 Het drievoudig vertellen heeft een parallel met de ‘roeping/bekering’ van Saul/Paulus 

(Hand 9,3-18; Hnd 22,5-16; 26,12-18). 
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b.2 Groot zijn en diakonia  

 Simon is een groot man in Samaria die in Filippus en Petrus zijn meerderen 

erkent
756

. Op verschillende manieren wordt het woord ‘groot’ () ingezet 

om deze ontwikkeling te bewerkstelligen: Simon zegt dat hij groot is en 

mensen van klein tot groot roepen hem uit tot de grote kracht van God. Om dit 

‘groot’-zijn, wie de grootste is (,comparatief van ),gaat het ook 

in het gesprek van de leerlingen in Lc 22. Jezus brengt het daar in verband met 

de macht () van de heersers van deze wereld, macht die ook Simon 

ambieert (    ; Hnd 8,19 vgl. Lc 4,6). Jezus 

geeft aan dat de grootste onder de leerlingen de minste, dienaar ( ) 

moet zijn, zoals Hijzelf
757

. 

 Zo speelt niet alleen ‘groot’, maar tegelijk het thema diakonia bij het 

avondmaal (,Lc 22,26-27). Datzelfde gebeurt in Hnd 8,5-24, met het 

meermaals gebruikte woord ‘groot’ en met de aanwezigheid van Filippus, die 

als een van de zeven de taak van diakonia van de tafel ( , 

Hnd 6,2) heeft toebedeeld gekregen. 

 Filippus is in het verhaal groter gebleken dan de ‘grote man’ Simon en in 

hem vallen ‘groot zijn’ en ‘dienen’ samen.  

 Voor Petrus ligt dat anders. Hij heeft vanaf zijn eerste optreden in 

Handelingen weet van zijn deel in de diakonia (Hnd 1,16-17;   
, Hnd 6,4). Hij sluit Simon uit van het deelhebben in de diakonia van het 

woord (Hnd 8,21) en stelt deze speciale taak van de twaalf (Hnd 6,2) gelijk 

aan de door Simon gevraagde ‘macht’ (, Hnd 8,19). Daarmee bakent 

hij de diakonia van de twaalf af tegenover Simon. Tegelijk doet hij dat ook 

naar Filippus, ook via de diakonia van het woord, gecombineerd met (de 

uitsluiting van) de ‘macht’ (, Hnd 8,19) waar Simon om vroeg. Deze 

‘macht’ behoort bij diakonia van het woord van de twaalf, dus ook niet bij 

Filippus. 

 Zo toont Petrus zich, net als Filippus, de grotere van Simon, omdat hij 

Simon kan uitsluiten van de ‘macht’ en van de diakonia van het woord. Maar 

deze associatie door Petrus van diakonia (van het woord) met ‘macht’ (van de 

machthebbers van de volkeren) roept wel een tegenstrijdigheid op met de 
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 Zie §V,5.c; §V,5.d. 
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 Lc 22,26-27:               
.   ,            

     , De grootste van jullie moet de minste worden, en de leider de 

dienaar. Want wie is het belangrijkst? Die aan tafel ligt, of die bedient? Die aan tafel ligt toch 

zeker! Maar Ik ben in jullie midden de dienaar (vert. WV).  
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diakonia van de tafeldienaar (Jezus, Lc 22,25-27). Is Petrus werkelijk de 

grootste en de dienaar (Lc 22,27)? 

 

b.3 Zien en voorzien 

 Aspecten van ‘zien’ spelen in het avondmaalsverhaal en in Samaria een rol, 

zeker als ‘zien’ breed verstaan wordt inclusief ‘in de toekomst zien’. Dat Jezus 

zich naar Petrus omkeert (en hem aankijkt (, Lc 22,6) 

nadat die Hem verloochend heeft, wijst daar op. Niet alleen wordt deze blik 

gevolgd door Petrus’ wenen, ook wordt Jezus onmiddellijk erna geblinddoekt 

en uitgedaagd te profeteren (Lc 22,65). Lucas plaatst dit item, anders dan 

Matteüs en Marcus, direct na de verloochening (vgl. Mc 14,65; Mt 26,68) en 

creëert zo een directe band tussen de verloochening die Jezus voorzag, de 

verloochening zelf, en de blik van Jezus en profetie (Lc 22,61.64). De 

verwijzing naar de aankondiging van de verloochening maakt direct duidelijk 

dat het zicht van Jezus op de toekomst betrouwbaar is. 

 Simon in Hnd 8 daarentegen ziet het niet goed, als hij meent dat de Geest 

door de handoplegging werd gegeven. Petrus legt daar zijn ‘zicht’ overheen en 

ziet Simon in gal en bitterheid verstrikt (Hnd 8,23, ). Zo ‘verslaat’ Petrus 

Simon als ziener. ‘Zien’ in deze betekenis in de zienerstraditie, gecombineerd 

met de thematiek ‘groot’ (,megas), legt een relatie met ‘magie’ (, 

, magos, mageuoo758
.

 

b.4 Bittere tranen 

 Een verbinding op woordniveau tussen Hnd 8 en Lc 22 wordt gelegd met 

het woord ‘bitter’ (, Lc 22,62; , Hnd 8,23). Voor het benoemen 

van Simons toestand gebruikt Petrus onder andere ‘gal van bitterheid’. Met dat 

‘bitter’ () legt hij een link met zijn eigen bitter () genoemde 

tranen na zijn verloochening. Deze woorden hebben samen met  en 

 een lage frequentie in het Nieuwe Testament (12 keer), waarvan 

tweemaal bij Lucas, in de genoemde verzen Lc 22,62 en Hnd 8,23. Codex 

Bezae geeft bij Hnd 8,23 een tekstvariant die een zelfde soort reactie van 

Simon weergeeft als die van Petrus na zijn verloochening in Lc 22,62: hij 

weent (    )
759

. Deze teksttraditie heeft een 

verband gezien tussen de reactie van Petrus op zijn verloochening en die van 

Simon op de woorden van Petrus en wellicht dus Simons optreden begrepen 
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 §V,2.a.4. 
759

 RIUS-CAMPS, Codex Bezae, pp. 139; 146-147.  
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als ‘verloochening’
760

. Maar ook heeft deze teksttraditie Simons reactie op 

eenzelfde niveau geplaatst als die van Petrus.  

 

c) Handelingen 8,5-24 weerspiegelt Lucas 22 

 De allusies op en associaties met onderwerpen uit Lc 22 in Hnd 8,5-24 

maken dat de laatste tekst meer is dan het verhaal van Simon. De tekst 

herneemt eerdere thematieken als groot zijn, dienen, omkeren en zien en 

verbindt Petrus’ confrontatie met Simon met zijn eigen verloochening van 

Jezus en met zijn opdracht om om te keren en zijn broeders te sterken.  

 Nu Petrus Simon oproept om zich te bekeren, komt de vraag op in hoeverre 

de ommekeer van Petrus zelf voltooid is. Want, als Petrus werkelijk groot is en 

in het voetspoor van Jezus is getreden, waarom bidt hij dan niet voor Simon, 

voor diens bekering?  

 Het thema van het ‘groot zijn’ en ‘dienen’ krijgt in het licht van het 

discussiepunt aan tafel een betekenis die niet alleen Simon, de grote man in 

Samaria, maar ook het personage Petrus aangaat. Zijn initiatiefrijk optreden in 

Handelingen, zowel onder de leerlingen als buiten die kring, toont hem als 

‘groot’. Tegelijk benadrukt Lc 22,27 dat Jezus, hoewel de belangrijkste, 

degene is die dient. Hoe verhoudt Petrus zich tot diakonia, zoals bijvoorbeeld 

in Filippus verbeeld wordt, en tot de macht, zoals bij de volkeren, die door 

Simon verlangd wordt? 

 Petrus lijkt op Jezus en dat blijkt ook in hun zien en inzien van wat er (in de 

toekomst) gebeurt. Petrus verbindt er oordelende woorden aan die niet zozeer 

van ‘sterken’ getuigen. Tegelijk roept de herinnering aan zijn eigen 

verloochening via het woord ‘bitter’ het perspectief van verandering in Petrus 

op. Ommekeer is voorwaarde om zijn broeders te kunnen sterken. Zo spiegelt 

het verhaal van Simon als het ware de eerder aangedragen thema’s uit Lc 22. 

Petrus ziet zich in Simon met zijn eigen opdracht als ‘Simon’ geconfronteerd.  

 

d) Simon verandert Petrus 

 De tekenen van verandering die in de reis van Petrus naar Samaria en zijn 

ontmoeting met Simon oplichten, zijn voorboden van verdere ontwikkelingen 

die Petrus zal doormaken. Het verhaal van Filippus gaat verder zonder dat 

Petrus daar nog expliciet bij betrokken is. De verkondiging door anderen dan 

de apostelen vindt definitief doorgang. Zo wordt ook de verdere introductie 

van Saul/Paulus mogelijk. In het volgende hoofdstuk van Handelingen 
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verandert Saul van vervolger naar gedoopte en verkondiger (Hnd 9,18-20). De 

gemeente in heel Judea, Galilea en Samaria kan in vrede leven (Hnd 9,31). 

 De verkondiging aan anderen dan de inwoners van Jeruzalem heeft een 

basis in de gebeurtenissen in Samaria. Het perspectief kan verlegd worden ook 

naar de rest van de aarde. Petrus komt hierna allereerst, zonder dat er een 

speciale reden of zending voor nodig is, in Lydda en Joppe, buiten Jeruzalem 

dus. Daar gebeurt ook het ‘wonder’ dat hem wellicht het meest in de 

voetsporen van Jezus doet treden: hij brengt Tabita tot leven met de woorden 

‘Tabita, sta op’ (Hnd 9,40), een parallel met Jezus’ woorden tot de dochter van 

Jaïrus bij Marcus (Mc 5,41). Vervolgens komt hij – maar nu niet op eigen 

initiatief – bij Cornelius in Caesarea terecht (Hnd 10,1-48). 

 Voor deze nieuwe ontwikkeling in Petrus heeft de naam ‘Simon’ bij de 

ontmoeting in Samaria een signaalfunctie. Het is de naam waaronder ‘Petrus’ 

zijn opdrachten kreeg: om mensen te vangen (Lc 5,10) en om zijn broeders te 

sterken als hij omgekeerd is (Lc 22,32). De naam Simon klinkt na dit verhaal 

in Samaria opnieuw voor de leerbewerker bij wie Petrus verblijft (Hnd 9,43) 

en daarna voor Petrus zelf tot vier maal toe: ‘een zekere Simon die ook Petrus 

genoemd wordt’ in het verhaal van Cornelius (Hnd 10,6.18.32; 11,13). 

Opvallend is dat zijn (oorspronkelijke?) naam ‘Simon’ daar toegelicht wordt 

met zijn naam ‘Petrus’, waarmee hij bijna heel Lucas-Handelingen al genoemd 

wordt.  

 Zo slaat deze naam ‘Simon’, via het verhaal van Simon die magie beoefent, 

een brug naar het verhaal van Cornelius. De verkondiging in Samaria door 

Filippus maakt de weg vrij voor de verkondiging door anderen dan de 

apostelen en voor de verkondiging onder de volkeren, óók door Petrus. Het 

visioen dat Petrus krijgt om tot het inzicht te komen dat ook Cornelius tot de 

leerlingen kan behoren, ondanks zijn niet-Jood-zijn, zijn onreine status, is voor 

hem het motief om bij de broeders (Hnd 11,1; 15,1) te pleiten voor de 

volkeren (Hnd 11,1-18; 15,7-11). Deze keuze voor Cornelius, en de volkeren, 

verdedigt Petrus tegenover en onder de leerlingen en hij zegt zelfs dat hij 

daartoe uitverkozen is (Hnd 15,7). Dan heeft hij werkelijk de ommekeer 

gemaakt en kan hij zijn broeders (, Hand 11,1; 15,7) sterken, zoals hij 

doet (Hand 11,1-18; 15,7-11).  

 Niet alleen de opdracht aan Petrus om mensen te vangen, waaraan hij in 

Handelingen vorm geeft onder andere door zijn verkondiging en genezingen, 

ook zijn opdracht om om te keren en de broeders te sterken, krijgt gestalte.  

  

e) Simon, een gezicht voor Petrus 

 Het verhaal van Simon in Samaria bereidt veranderingen in Petrus voor en 

maakt ze mogelijk. Het gaat in het verhaal van Simon niet in de eerste plaats 
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om het verbieden van magie, het hebben van geld of het kopen van een ambt. 

Voor Simon, de grote man in Samaria, gaat het om het vinden van een plaats 

in de ‘organisatie’ waarin Filippus en Petrus groot zijn. Deze plaats wordt niet 

gevonden via de weg van grootsheid en magische handelingen, maar via de 

diakonia en het woord.  

 Voor Petrus is het portret van Simon als een spiegel. Petrus ziet Simon. Het 

is een herinnering aan zijn eigen opdrachten: groot zijn en dienen, vergeven, 

voorzien, omkeer en sterken, en tegelijk een vooruitblik op zijn toekomst. Hij 

wordt in zijn lange verhaal door het evangelie en Handelingen heen een 

apostel óók voor de volkeren
761

.  

 

f) Een licht voor de volkeren 

 Het verhaal over Petrus wordt als het ware omlijst door de naam ‘Simeon’ 

(). De naam Simeon, alleen bij diens laatste vermelding gebruikt voor 

Petrus (, Hnd 15,14), schept een verbinding met de eerste ‘Simeon’ 

(Lc 2,25-35) in Lucas-Handelingen. Deze eerste Simeon heeft een rol in het 

begin van het verhaal van Jezus, als hij programmatisch profeteert (naar o.a. Js 

49,6) dat de komst van Jezus zowel voor Israël als de volkeren het heil 

betekent; niet naast elkaar, maar onlosmakelijk verbonden: het licht voor de 

volkeren ís de glorie van lsraël (Lc 2,30-33)
762

. Volgens Bart Koet zijn deze 

profetische woorden de sleutel voor het verstaan van het Lucaanse dubbel-

werk
763

. Bij het einde van zijn optreden, als Petrus zegt dat hij verkozen is om 

het evangeliewoord aan de volkeren te brengen, wordt Petrus ‘Simeon’ 

genoemd, door Jakobus, als hij diens woorden naar de ‘broeders’ toe gebruikt 

om de leerlingen uit de volkeren geen extra lasten op te leggen (Hnd 15,14).  

 Deze inclusie door de naam ‘Simeon’ illustreert dat de al zo lang uitstaande 

verwachting die Simeon uitsprak tot vervulling komt als de broeders in 

Jeruzalem de broeders uit de volkeren groeten (Hnd 15,23). Dat de laatste 

woorden van Petrus/Simeon in Lucas-Handelingen samen met de profetische 

woorden van Simeon in Lc 2 het leven van Jezus én van Petrus omramen, 

maakt Petrus tot de leerling en volgeling van Jezus die samen met Hem dit 

programma gezicht geeft.  

 Nu ligt de weg open voor die andere apostel Paulus die, met Simeon, de 

redding verkondigt aan de volkeren. 
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 Vgl. ZWIEP, Paul, p. 171; BROWN, Petrus, pp. 41-42. 
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 Zie ook KOET, Simeons Worte. 
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 Ibid., pp. 107-108. 
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 1. Inleiding 

 Dit laatste hoofdstuk blikt terug op het onderzoek dat in de voorgaande zes 

hoofdstukken zijn neerslag heeft gekregen. Achtereenvolgens passeren in 

samenvattende vorm de kernthema’s van deze hoofdstukken. Daarna komen in 

een aparte paragraaf de bevindingen omtrent ‘magie’ in relatie tot de verhaal-

figuur Simon aan de orde. Die bevindingen leiden tot een volgende stap: het 

beantwoorden van de vraag in hoeverre een narratieve analyse van de tekst 

van Hnd 8,5-24 heeft geleid tot nieuwe inzichten in het verstaan van deze 

passage. Daarop gaat de vierde paragraaf van dit hoofdstuk in, direct gevolgd 

door de resultaten en inzichten van het lezen van de episode over Simon in de 

verhalen van Filippus en van Petrus. Vervolgens gaan we in twee slotpara-

grafen in op vragen die uit deze huidige studie voortkomen en geven we twee 

terreinen aan waar ons inziens verder onderzoek interessant zou kunnen zijn: 

de parallellen, of het ontbreken ervan, in het evangelie van Lucas en in 

Handelingen in relatie tot het beeld van Jezus en de leerlingen, en het beeld 

van Petrus in Lucas-Handelingen, waarin hij minder dan in de traditie als 

leider getekend wordt. 

 

2. Terugblik op het onderzoek 

 Aan het begin van deze studie is een beeld geschetst van de vragen en 

problemen die de figuur Simon, gezien als een magiër, oproept. Vanaf de 

begintijd van het ‘christendom’ is hij in de beleving van velen een gevaarlijk 

type. Hij is een bedreiging voor de ‘Kerk’, voor de autoriteit van de apostelen 

en de ware leer. Hij wordt gezien als ketter, de man die aan de basis staat van 

het gnosticisme. Daarmee is hij ook een bedreiging voor de gelovigen, die hij 

zou kunnen misleiden. In de naam van de gnostische stroming van het 

‘simonisme’ én in de naam ‘simonie’ voor handel in kerkelijke ambten is zijn 

naam Simon te herkennen. Zijn slechte imago wordt traditioneel gerelateerd 

aan het feit dat hij magie praktiseert. 

 Maar is deze kijk op Simon terug te voeren op de voorstelling van Simon, 

zoals Lucas die schetst in Hnd 8,5-24? Er zijn redenen om dat te onderzoeken, 

want het verhaal tekent Simon, zeker aanvankelijk, niet ongenuanceerd als 

slechte tovenaar. Hij laat zich dopen en wordt een volger van Filippus. Pas 

later krijgt hij harde woorden van Petrus over zich heen. Deze omslag vormt 
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een interessante ontwikkeling binnen het verhaal over Simon. We hebben er in 

dit onderzoek voor gekozen om de tekst daarom opnieuw te lezen vanuit de 

insteek van Narrative Criticism, een exegetische methode die vooral het 

verhaalaspect centraal stelt. 

 Vervolgens hebben we in het tweede hoofdstuk met behulp van bestudering 

van verschillende auteurs een twaalftal portretten van Simon gegeven. Over 

het algemeen zien deze auteurs Simon als verhaalfiguur met een negatieve rol. 

Die negatieve opvatting varieert van een karakterisering van Simon als 

incarnatie van de duivel tot die van een weinig standvastige nieuwe gelovige 

of als een contrastfiguur voor Filippus en/of Petrus. Deze portretten geven nog 

niet afdoende antwoord op alle vragen die de figuur Simon oproept. Maar de 

verklaring voor zijn aanbod van geld, zijn vraag aan Petrus om macht en 

vooral de verbale afstraffing die hij van Petrus krijgt, wordt door de bestu-

deerde auteurs meestal wel gevonden in het feit dat hij een magiër is en geen 

afstand neemt van de praktijken en het aanzien die daarbij horen. Hoewel 

Simon gedoopt wordt en bij Filippus blijft, overheerst het beeld van de magiër 

die in conflict raakt met Petrus, die het ‘christendom’ representeert. Simon 

overleeft deze confrontatie. Dat wordt niet zozeer in zijn voordeel uitgelegd, 

maar verstaan als een waarschuwing voor de lezers dat de dreiging die Simon 

vertegenwoordigt, nog voortduurt. Dat Simon op de woorden van Petrus iets 

terugzegt, betekent ook dat de gewaarschuwde lezer weet dat er hoop is, ook 

na een misstap. Een mogelijke karakterisering van Simon als een ‘magiër’ die 

in positieve zin vergelijkbaar is met de magiërs in het evangelie van Matteüs, 

is in deze portretten niet aan de orde. 

 Vooral het verschil in opvatting van de ‘status’ van magiërs is reden ge-

weest om het begrip ‘magie’ aan een verder onderzoek te onderwerpen. In het 

derde hoofdstuk wordt een verkenning van dit fenomeen ondernomen. De 

aanvankelijke veronderstelling, zoals in hoofdstuk I verwoord, dat ‘magie’ niet 

vanzelfsprekend een negatief beeld van Simon oproept, blijkt complexer dan 

gedacht, want er gaat achter ‘magie’ een wereld van tradities, wijsheid, geloof 

en bijgeloof en literaire ontwikkeling schuil. We hebben kunnen constateren 

dat ‘magie’ in de eerste eeuw na Christus een begrip was dat ambiguïteit met 

zich meebracht. Dat betekent dat het noemen van ‘magie’ spanning oproept in 

het verhaal van Handelingen. Met deze informatie wordt het interessant om te 

zien welke waardering Simon, die met zijn magie in Samaria opereert, krijgt: 

positief of negatief.  

 Omdat we voor dit onderzoek een verhaalmatige benadering van de tekst 

hebben gekozen, is in hoofdstuk IV uiteengezet welke de pijlers zijn waarop 

de methode Narrative Criticism rust. We hebben ons georiënteerd op de 

verhaaltheorie van Bal en deze toegepast op het verhaal van Simon. Daarbij 
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was het van belang duidelijk af te bakenen wat precies het verhaal van Simon 

is: een aantal gebeurtenissen op een rij, die onderling vanwege interne logica 

in de ontwikkelingen met elkaar verbonden zijn. 

 Wat een narratieve benadering van het verhaal van Simon oplevert, komt 

naar voren in de narratieve analyse die in hoofdstuk V beschreven wordt. 

Simon blijkt in de loop der gebeurtenissen van positie te veranderen. Van zijn 

bijzondere rol als grote man in Samaria wordt hij één met de inwoners van 

Samaria, die geraakt worden door de verkondiging door Filippus. Samaria en 

Simon worden gedoopt en Simon moet zijn prominente plaats onder de 

Samaritanen afstaan. De magie die Simon beoefent, krijgt met hem een plaats 

ondergeschikt of minderwaardig aan ‘christendom’ en Filippus en Petrus. 

 We zien dat deze laatste twee figuren een belangrijke rol spelen in Simons 

verhaal, terwijl Samaria de achtergrond, of het decor, vormt. Met Simon, 

Filippus en Samaria worden nieuwe aspecten in het verhaal van Handelingen 

binnengebracht, die ook hun doorwerking hebben voor Petrus. 

 In hoofdstuk VI ten slotte werd ingegaan op de rol en functie die het verhaal 

van Simon heeft voor de ontwikkelingen binnen het verhaal van Filippus, die 

direct na Samaria nog in één scène een hoofdrol speelt, en die vervolgens veel 

later in Handelingen genoemd wordt, als hij Paulus te gast heeft. De verhaal-

figuur Filippus is zich door de confrontatie van Simon met Petrus bewust van 

zijn eigen relatie tot Petrus, of minder individueel gezegd: de relatie van de 

zeven tot de twaalf. Dat kan verklaren dat Filippus niet naar Jeruzalem terug-

keert, de stad van de twaalf, maar zijn verkondiging daarbuiten wel voortzet. 

Mochten er voor de lezer vragen zijn gerezen of Filippus in de fout is gegaan 

door Simon voor zijn boodschap te winnen, dan maakt de voortgang van de 

missie duidelijk dat Filippus een betrouwbaar verkondiger is.  

  Veel uitgebreider nog gingen we in op wat Simons verhaal kan betekenen 

voor Petrus, die een vooraanstaande leerling is in Jeruzalem. Petrus speelt ook 

een rol in de evangeliën. We hebben vooral gekeken naar zijn plaats in het 

evangelie van Lucas, waarin hij minder aanwezig is dan in de eerste 

hoofdstukken van Handelingen. Bijzonder aan Petrus is dat hij ook de naam 

‘Simon’ draagt. In het overzicht van de gebeurtenissen in Lucas-Handelingen 

waarin Petrus voorkomt, blijkt de naam ‘Simon’ voor Petrus op centrale 

plaatsen gebruikt te worden. Petrus’ naam ‘Simon’ heeft te maken met de 

opdrachten die hij in het evangelie krijgt en die hij vooral in Handelingen gaat 

uitvoeren: om ‘mensen te vangen’ en ‘om te keren en zijn broeders te sterken’ 

(Lc 5,10; 22,32). Petrus komt maar geleidelijk toe aan de invulling van deze 

laatste taak. Wij achten de ontmoeting van Petrus met Simon, een groot man, 

van wie de activiteiten niet veel verschillen van de leerlingen, een belangrijk 

punt in dit traject. Simon begaat volgens Petrus een misstap en zal zich moeten 
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bekeren. Deze ontmoeting met Simon, de naam ‘Simon’ en de verkondiging 

buiten Jeruzalem door één van de zeven, bijeengebracht in hetzelfde verhaal, 

betekenen het begin van een omslag in Petrus. Deze omslag wordt uitgewerkt 

in een verhaal waarin Petrus opnieuw de naam ‘Simon’ krijgt, hoewel die 

naam verder niet vaak voor hem gebruikt werd. Hij krijgt een visioen dat staat 

voor opnieuw een opdracht: om zich naar de niet-joodse Cornelius te begeven. 

De ontmoeting met Cornelius en diens doop leiden er uiteindelijk toe dat 

Petrus onder zijn broeders een pleitbezorger wordt voor de volkeren. Hij ver-

woordt zelf dat hij tot de verkondiging van het evangelie aan de volkeren 

verkozen is. Deze verkondiging aan de volkeren heeft aldus in Petrus een 

apostolische basis.  

 

3. De wereld van magie 

 De verkenning van het begrip ‘magie’ heeft duidelijk gemaakt dat ‘magie’ 

zich niet gemakkelijk laat omschrijven. Vooral de betekenisontwikkeling van 

het woord en de verandering van wat er onder ‘magie’ verstaan wordt, maken 

het moeilijk vanuit hedendaags standpunt te beoordelen wat ermee in een tekst 

uit de eerste eeuw bedoeld kan zijn
764

. Zijn ‘magi’ of magiërs in oorsprong 

priesterlijke raadgevers aan het hof in Perzië, gaandeweg werd onder ‘magie’ 

alles verstaan wat te maken heeft met het invloed uitoefenen op of mani-

puleren van de werkelijkheid, vooral door religieuze riten en het gebruik van 

symbolische voorwerpen. Magiërs werden beschouwd als een soort religieuze 

specialisten, hoewel waarschijnlijk in die tijd een onderscheid tussen ‘reli-

gieus’ en ‘seculier’ ondenkbaar was. Zij hadden taken op het gebied van ge-

neeskunst, duiding van dromen, visioenen en natuurverschijnselen, waarbij 

hun positie als bemiddelaar tussen mens en goden vanzelfsprekend was. De 

beroepsgroep van ‘magiërs’ wordt geleidelijk flink uitgebreid en hun activi-

teiten bestrijken een breed spectrum, terwijl het aanzien van de ‘magi’ meer en 

meer verloren gaat. ‘Magiër’ evolueert tot ‘tovenaar’. De ontwikkeling en ver-

breding van het begrip ‘magie’ is in volle gang in de tijd van de nieuw-

testamentische schrijvers en wordt in belangrijke mate beïnvloed door machts-

politieke verschuivingen in de door de hellenistische cultuur gedomineerde 

maatschappij waarin Rome aan de macht was.  

 De Bijbelse geschriften blijken weet te hebben van deze wereld van ‘magie’ 

en tovenarij. Deze wereld contrasteert met het joodse wereldbeeld van JHWH 

en zijn volk, waarin ‘magie’ gerelateerd wordt aan ‘vreemde goden’. ‘Magie’ 
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 Vgl. HORSLEY, Jesus and Magic, o.a. p. 163 en mn. de ondertitel: Freeing the Gospel 

Stories from Modern Misconceptions.  
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en manipulatie van de goden zijn kenmerkend voor ‘de volkeren’ en daarom 

voor Israël verboden. Tegelijk zijn de tekenen die in naam van de God van 

Israël gebeuren zeer vergelijkbaar met wat de magiërs doen. Als voorbeeld 

noemen we de strijd tussen de tovenaars van farao en Mozes en Aäron (Ex 

7,1-13). De moeilijkheid om te onderscheiden wat ‘magie’ is en verboden, en 

wat niet, speelt ook in de (latere) Romeinse rechtszaken.  

 

a) Overal magie? 

 Terminologie die met ‘magie’ verwant is, komt nauwelijks voor in het 

Nieuwe Testament en blijft beperkt tot de magiërs in het geboorteverhaal van 

Matteüs (Mt 2,1-12), ons verhaal over Simon en het verhaal van Elymas (Hnd 

13,6-12). De nieuwtestamentische schrijvers gebruiken voor de genezingen, 

geestuitdrijvingen en dodenopwekkingen van Jezus en zijn leerlingen nooit de 

term ‘magie’. Dat is bij Lucas niet anders: visioenen en hemelse bood-

schappen komen door engelen (o.a. Lc 1,11-20. 26-37; 2,9-14) en voor de 

‘tekenen’ en ‘wonderen’ van de apostelen en God gebruikt Handelingen onder 

andere  en 765
, en  (Hnd 2,22, vgl. Hnd 8,13).  

 ‘Magie’ wordt in de onderzochte perikoop een thema via Simon en via 

Samaria. Zij vertegenwoordigen een wereld die tot dan toe in Lucas-

Handelingen niet nadrukkelijk aan de orde is geweest. Lucas-Handelingen 

speelde zich af in een joodse context, vanaf de aankondiging van de geboorte 

van Johannes de Doper in de tempel tot in dezelfde tempelstad Jeruzalem, 

waar na Jezus’ dood en opstanding ook de apostelen hun verkondiging be-

ginnen. Samaria vormt een soort overgangsgebied tussen de vertrouwde 

omgeving waarin Jezus en zijn leerlingen rondtrokken en ‘de volkeren’, waar-

op vooral de tweede helft van het boek Handelingen zich richt. Simon, met 

zijn bezigheden in de magie én in Samaria, is een representant van de nieuwe 

context waarin de leerlingen terecht komen. Het gebruik van woorden als 

‘magie’ blijft gereserveerd voor activiteiten van hem, of later Elymas en wordt 

niet gebezigd voor Jezus en de leerlingen. Zo blijft ‘magie’ een kenmerk van 

de volkeren, niet van Israël.  

 Maar het thema ‘magie’, opgevat in een betekenis die zich niet beperkt tot 

de activiteiten van de Perzische magiërs, is niet gesloten met het einde van het 

verhaal van Simon. In het verloop van de volgende gebeurtenissen spelen op 

‘magie’ lijkende verschijnselen als leiding van een engel, dromen en visioenen 

een belangrijke rol, hoewel ze niet de naam ‘magie’ krijgen. In de tweede 
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 Hnd 2,19.22.43; 5,12; 6,8; 7,36; 14,3; 15,12; vgl. ook Mt 24,24; Mc 13,22: de tekenen en 

wonderen van de valse profeten, zonder parallel bij Lucas. 
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episode over Filippus bijvoorbeeld stuurt een engel Filippus op weg en neemt 

de Geest hem na afloop weg; Saul op weg naar Damascus en Ananias in 

Damascus krijgen visioenen (Hnd 9,1-19) en ook Petrus en Cornelius worden 

via visioenen met elkaar in contact gebracht (Hnd 10,1-33).  

 Met Simon, die actief is in de magie en gedoopt wordt door Filippus, wordt 

de aandacht gevestigd op het spanningsveld dat bestaat tussen ‘wonderen’ 

(van de leerlingen) en ‘magie’. Deze spanning moet opgelost worden binnen 

de nieuwe beweging, want door de verkondiging aan de volkeren kan ‘magie’ 

als ‘eigen aan de volkeren’ niet zondermeer buitengesloten worden. In het 

verhaal van Simon wordt duidelijk gemaakt dat het ‘christendom’ met zijn 

wonderen, hoewel sterk lijkend op ‘magie’, in de personen van Filippus en 

Petrus ‘magie’ overtroeft. 

 Simon wordt na zijn optreden echter niet gedood; magie blijft bestaan. Dat 

creëert binnen het verhaal van Handelingen als het ware een ‘open einde’, dat 

het mogelijk maakt dat de leerlingen ook op langere termijn opnieuw met 

‘magie’ van buiten, van de volkeren, geconfronteerd worden
766

. Dat geldt voor 

de ontmoeting van Saul/Paulus met Barjezus (Hnd 13,4-12), Paulus’ uitdrij-

ving van een profetische geest uit een meisje (dat met haar waarzeggingen 

overigens de waarheid spreekt over Paulus en Silas, Hnd 16,16-18) en Paulus’ 

optreden tegenover de zeven zonen van Skevas, dat een einde maakt aan tover-

praktijken en een boekverbranding tot gevolg heeft (Hnd 19,13-20).  

 

b) Een wonder is geen magie 

 De grote gelijkenis tussen ‘magie’ en dat wat Jezus en zijn leerlingen doen, 

maakt een duidelijk onderscheid tussen beide bijna onmogelijk, zeker omdat 

het begrip ‘magie’ een breed scala aan activiteiten omvat, waarvan de omvang 

niet strikt bepaald is. ‘Magie’ als afgodendienst of heulen met vreemde goden 

is vanuit Bijbels perspectief verboden, terwijl tekenen en genezingen in naam 

van de God van Israël volop aanwezig zijn, in het Oude en het Nieuwe 

Testament. 

 Deze laatste factor, dat de activiteiten van de apostelen en andere leerlingen 

gedaan worden in naam van de God van Israël, blijkt in het verhaal van Simon 

– en niet alleen daar – uit het feit dat de tekenen verbonden zijn aan de ver-

kondiging, door Filippus, van het Woord en van Jezus (Hnd 8,4.6.12). Het 

verloop van het verhaal van Simon in Hnd 8 laat zien dat de activiteiten van de 
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 In zekere zin komt dit overeen met de opvattingen van de auteurs (o.a. Barrett, Derrett, 

Brodie, Klauck en Haar) die het verhaal van Simon als een waarschuwing voor de lezers 

beschouwen, omdat het gevaar van magie ook om de lezers heen niet geweken is. 
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leerlingen geen magie zijn. Simon wordt daarvoor als voorbeeld gebruikt: in 

het eerste gedeelte van zijn verhaal wordt hij, hoewel hij aan magie doet, 

opgenomen onder de gelovigen in Samaria en gedoopt. Het is daarbij geen 

voorwaarde dat hij zijn magische praktijken achter zich laat. De volgende stap 

in zijn verhaal maakt duidelijk dat hij, al dan niet als ‘magiër’ of religieus 

deskundige, géén positie krijgt onder de verkondigers zoals Filippus of Petrus. 

De magiër wordt geen apostel. Omgekeerd parallel daaraan is het duidelijk dat 

verkondigende leerlingen, die tekenen doen en genezen, geen magiërs zijn, en 

hun wonderen geen magie. Activiteiten die op magie lijken, zijn ofwel (met 

Simon) ondergegaan in de gelovige menigte, ofwel ze zijn geen magie omdat 

ze worden gedaan door de onverdachte verkondigers die handelen in de naam 

van de God van Israël
767

.  

 Lucas lijkt met zijn beschrijving van Simon, die met zijn ‘magie’ onder de 

dopelingen wordt opgenomen, op een subtiele manier te laten zien dat ‘magie’ 

kan voorkomen onder de leerlingen, maar altijd minder waard is en onder-

geschikt aan de verkondigers van het ‘goede nieuws’ en hun tekenen. Bij 

Elymas, die het geloof tegenwerkt, maakt hij duidelijk dat diens magie een 

verblinding met zich meebrengt, vergelijkbaar met die van Saul/Paulus die de 

leerlingen vervolgt (Hnd 9,1-19).  

 

c) Beelden van magie en het portret van Simon 

 Deze studie begon vanuit een zekere verwondering dat Simon vanaf de 

vroege christentijd is gezien als magiër, met een negatief profiel. De waar-

dering die de magiërs bij Matteüs krijgen, is hem niet ten deel gevallen. Vanuit 

het onderzoek naar het begrip magie wordt duidelijk dat ‘magie’ misschien al 

in de nieuwtestamentische tijd, maar zeker kort daarna, een ambigu begrip is, 

dat voor Simon gemakkelijk tot een negatieve kwalificatie kan leiden.  Hoewel 

de tekst van Lucas niet ondubbelzinnig negatief is over magie bij Simon, 

anders dan bij Barjezus, is de tekst omgekeerd ook niet positief over Simon. 

Wanneer deze ‘onduidelijkheid’ van het verhaal gecombineerd wordt met an-

dere gegevens kan het oordeel over Simon gemakkelijk negatief uitvallen. Een 

belangrijke negatieve factor met betrekking tot Simon is zijn confrontatie met 

Petrus, die vanaf de vroege traditie als de leider van de leerlingen gezien werd. 
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 Vgl. C.A. BAKER, Identity, Memory and Prototypicality in Early Christianity: Peter, Paul 

and Recategorization in the Acts of the Apostles, Dissertatie, Fort Worth TX, 2010, pp. 

196.223.265.313: Baker zegt dat Lucas scherp onderscheid maakt tussen ‘wonderen en 

tekenen’ als identitymarkers van de ‘christelijke’ groepering (ingroup) en ‘magie’ als degenen 

die niet tot die groep behoren en/of tegenstanders zijn (outgroup). Het ‘afzweren’ van magie 

kan nieuwe ‘outgroup’ gelovigen tot ‘ingroup’-leden omvormen. 
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De woorden over Simon die deze leider uitspreekt, wegen daarom zwaar mee 

in de beeldvorming. De naamsgelijkheid van Simon en Simon Petrus onder-

streept de noodzaak én de moeilijkheid om die twee en waar zij voor staan van 

elkaar te onderscheiden. Ook opereert Simon in Samaria en dat kan suggereren 

dat zijn activiteiten gelieerd zijn aan die van ‘de volkeren’. Daaraan kan nog 

het buitenbijbelse traditiemateriaal toegevoegd worden, dat Simon portretteert 

als een vijandige magiër die Petrus uitdaagt en het geloof van de leerlingen in 

Rome tracht te ondermijnen. Ten slotte is er nog de in de eerste eeuwen le-

vende typering van Simon als grondlegger van het gnosticisme (en/of simo-

nisme) en het beeld van Simon als gevaarlijke tovenaar is compleet. 

 Toch wordt ‘magie’ in diezelfde eerste eeuwen christendom niet algemeen 

als een verwerpelijke bezigheid gezien. We wezen al op de grote gelijkenis 

van ‘magie’ met tekenen en wonderlijke gebeurtenissen in Oude en Nieuwe 

Testament. Door de ambiguïteit van het begrip ‘magie’ kan de weegschaal ook 

de andere kant op doorslaan en tot een positieve kijk op ‘magie’ leiden: de 

vroegchristelijke iconografie gebruikt bijvoorbeeld ook symbolen die op 

‘magie’ kunnen wijzen, zoals een staf in Jezus’ hand, niet alleen als bij-

voorbeeld een herdersstaf, maar ook als instrument om te genezen
768

.  

 Onze analyse laat Simon zien als een man die in Samaria aan magie doet. 

‘Magie’ wordt in zijn verhaal eerder geschetst als ‘minder’ dan de boodschap 

en het woord van Filippus en Petrus, dan als ‘fout’ tegenover ‘goed’. Simon 

wekt vooral door zijn aanbod van geld in ruil voor macht het ongenoegen van 

Petrus op, niet per se door zijn ‘magie’, hoewel Petrus in zijn oordeel over 

Simon duidelijke toespelingen maakt op verboden ‘magische’ praktijken. 

‘Magie’ heeft in dit verhaal het kenmerk van ‘minder dan christendom’.   

 Dit kenmerk: dat ‘magie’ minder waard is dan ‘christendom’ en dat degenen 

die het praktiseren ondergeschikt zijn aan de twaalf en de zeven, gecombi-

neerd met, zoals boven gezegd, het feit dat magie vooral gezien wordt als iets 

van ‘de volkeren’ en niet uitgaat van de God van Israël en zijn Woord, kan 
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 Zie voorbeelden van een ruim omgaan met symbolen uit vooral de Griekse oudheid en 

magie in vroegchristelijke kunst: G.F. SNYDER, Ante Pacem, Archaeological Evidence of 

Church Life before Constantine, Macon GA, Mercer University Press, 2003. L.M. JEFFERSON, 

The Staff of Jesus in Early Christian Art, in Religion and the Arts 14 (2010) 221-251, betoogt 

echter dat de staf/toverstok alleen afgebeeld wordt bij Mozes, Jezus en Petrus en daarmee uit 

wil drukken dat de laatste twee ‘wonderdoeners’ zijn, ‘profeten-als-Mozes’, niet dat zij 

magiërs zijn. Jefferson zegt ook dat de ‘staf’ vanaf de vijfde eeuw minder afgebeeld wordt. 

Dat zou erop kunnen wijzen dat iedere associatie met ‘magiërs’ vermeden moet worden 

vanwege de groeiende negatieve connotatie. 
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bijdragen aan een verklaring voor de tegengestelde beelden van de magiërs 

(Mt 2,1-12) en Barjezus (Hnd 13,6-12).  

 De door het ‘christendom’ overtroffen magie en het al dan niet gebaseerd 

zijn op het Woord en de relatie tot ‘de volkeren’ bepalen de karakterisering 

van de magiërs (magi) in het Matteüsevangelie. Van begin tot eind illustreert 

hun verhaal de erkenning van de grootheid van God, diens tekenen en diens 

Woord. De magiërs herkennen de ster als teken van de nieuwgeboren koning, 

maar ze moeten bij Herodes van de schriftgeleerden de uitleg van hun teken 

horen, voordat zij de geboren koning van de Joden hun geschenken aanbieden. 

In een droom gewaarschuwd keren ze via een andere weg naar huis terug en 

zo verdwijnt ‘magie’ weer uit Israël.  

 Voor Barjezus strekken diezelfde factoren tot zijn nadeel. Hij staat als Joods 

magiër en pseudoprofeet in de traditie van Israël, hoewel hij bij ‘de volkeren’ 

huist, op Cyprus. Hij laat zich niet door de Schrift inspireren, maar hindert de 

proconsul die het woord van God wil horen (Hnd 13,7). Hij erkent niet, anders 

dan de magiërs bij Matteüs, de grootheid van God, hetgeen er toe leidt dat hij 

het als magiër verliest van Saul/Paulus en diens verkondiging.  

  

4. Narratieve analyse, het verhaal over Simon 

 Het onderzoek naar de tekst uit Handelingen 8 hebben we ondernomen om 

inzicht te krijgen in Simon als verhaalfiguur. Omdat hij getypeerd wordt als 

iemand die magie beoefent, was ook een verkenning van het concept ‘magie’ 

noodzakelijk om te begrijpen wat ‘magie’ betekent voor de karakterisering van 

Simon. We hebben ons geconcentreerd op de verhaalstructuur van de tekst 

over Simon en deze tekst geanalyseerd met behulp van Narrative Criticism.  

 We zien verschillende scènes, gebeurtenissen in het verhaal, die een 

ontwikkeling schetsen van een groot man in Samaria, die heel de stad als aan-

hang heeft, naar een situatie waarin Samaria, en ook Simon, Filippus geloven, 

gedoopt worden en heilige Geest hebben aangenomen. Simon ziet zich 

genoodzaakt een smeekgebed te vragen om aan een oordeel van Petrus te 

ontkomen. De omstandigheden die maken dat Filippus naar Samaria komt, 

zijn gespannen: hij vlucht voor het geweld van Saul. Ook de situatie die hij 

aantreft, is spannend. Jezus en zijn leerlingen waren eerder niet welkom in een 

dorp in Samaria (Lc 9,52-56). Filippus krijgt te maken met ‘magie’, wat 

vanwege de dubbelzinnigheid van ‘magie’ de vraag oproept hoe het zal af-

lopen, als hij met zijn boodschap verandering brengt in de situatie in Samaria. 

De superioriteit van de boodschap van Filippus blijkt onmiddellijk zowel door 

de tekenen die hij doet, als door de moeiteloze toetreding van Simon tot de 

gelovigen. ‘Magie’ wordt in de figuur van Simon geïncorporeerd in de groep 

rond Filippus. 
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 De komst van de apostelen uit Jeruzalem en de aanname van de Geest na het 

gebed en de handoplegging door Petrus en Johannes betekenen opnieuw een 

verandering in Samaria, maar ook deze verloopt rustig. 

 Deze gemakkelijke overgang van Samaria contrasteert met de verwachte 

spanning die ‘magie’ in het verhaal bracht. Deze spanning komt pas tot 

uitdrukking in de woordenwisseling tussen Petrus en Simon. Het woordge-

bruik van Petrus in zijn oordeel over Simon maakt duidelijk dat hij Simon 

typeert als iemand die zich bezig houdt met de verboden ‘magische’ praktijken 

van de volkeren, de negatieve visie op magie. 

 Dit oordeel zou definitief zijn als Simon nu dood zou neervallen, zoals 

eerder Ananias en Saffira (Hnd 5,1-10). Maar Simon krijgt de kans om iets 

terug te zeggen en zijn vraag om voor hem te bidden laat zien dat hij de 

mindere positie van zichzelf ten opzichte van Petrus erkent. Wat er met Simon 

gebeurt, laat het verhaal open. Dat betekent dat hij nog steeds deel uitmaakt 

van de leerlingen, de gedoopten in Samaria. De spanning tussen ‘goede’ en 

‘slechte’ magie blijft bestaan en aan ‘magie’ is geen einde gemaakt. Het 

verhaal van Handelingen vertelt dan ook later opnieuw over verschijnselen die 

aan ‘magie’ doen denken. Als deze activiteiten van de leerlingen uitgaan of 

hen betreffen, in het bijzonder als Petrus en Paulus erin betrokken zijn, dan 

gebeuren ze in de naam van de Heer en zijn Woord en zijn als ‘goed’ te 

kwalificeren (dromen en visioenen, genezingen en dodenopwekkingen, be-

vrijdingen uit de gevangenis, genezing brengende voorwerpen, Hnd 19,11-12, 

vgl. Hnd 5,15). Maar de verkondigers lopen ook aan tegen ‘magie van buiten’, 

die niet van hen en hun Heer uitgaat. In die gevallen zijn ze ‘magie’ de baas 

(Hnd 13,6-12; 16,16-18; 19,13-20).  

 De narratieve aanpak van het verhaal heeft geen aandacht voor bijvoorbeeld 

de historische betrouwbaarheid van de beschreven gebeurtenissen of voor het 

brongebruik van de auteur. De narratieve lezing levert wel een portret van 

Simon die, hoewel een groot man in zijn omgeving, de mindere is van de 

nieuwe verkondigers. Hij brengt niet alleen het thema ‘magie’ binnen in het 

verhaal; met hem wordt ook een verhaalwereld geschilderd waarin magie een 

gegeven is. ‘Magie’ wordt in deze wereld buiten Israël gesitueerd. De ver-

kondigers die de vertrouwde grond van Jeruzalem en Israël verlaten, worden 

door Simon, met ‘magie’ geconfronteerd. Dat ‘magie’ en de tekenen van de 

leerlingen veel overeenkomst vertonen, levert ook het in het verhaal van 

Simon gepresenteerde dilemma op of magie wél of niet in het ‘christendom’ 

thuishoort en/of de leerlingen ‘magie’ beoefenen. Het verhaal wijst een prak-
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tische middenweg: de leerlingen zijn groter dan de ‘magiër’
769

. De verhaal-

figuur Simon laat zien dat ‘magie’ ook in de groep van leerlingen een plaats 

heeft en dat de daden van de twaalf of de zeven geen ‘magie’ zijn, maar te-

kenen en wonderen. 

 In het vervolg van Handelingen hoeven de visioenen en wonderen van de 

leerlingen dan ook niet als verboden magie begrepen te worden, maar zijn ze 

betrouwbare tekenen van God. 

 Het feit dat het lot van Simon aan het eind van zijn verhaal onzeker is, houdt 

open dat ‘magie’ in het verhaal van Handelingen opnieuw kan optreden, wat 

ook zal gebeuren. 

 De narratieve lezing van de tekst over Simon heeft eveneens inzicht op-

geleverd in de betekenis van dit verhaal in de directe context ervan: de 

verhalen over Filippus en Petrus. Het belang van Simon voor de ontwikkeling 

van deze twee leerlingen en hun verkondiging vatten we samen in de volgende 

paragraaf. 

  

5. Filippus en Petrus zien Simon 

 Het verhaal van Simon krijgt een wending in de passage met Petrus. De 

boodschap die Simon meekrijgt, is dat hij zeker niet zal delen in de macht van 

de apostelen. Petrus bakent de dienst van de twaalf af. Omdat Simon lijkt op 

Filippus (zie §V,2.a.3), doet Petrus dat indirect ook naar Filippus toe, één van 

de zeven. Filippus trekt daar zijn conclusie uit en gaat niet terug naar Jeru-

zalem, maar continueert zijn verkondiging buiten deze stad. De doop van de 

eunuch, na die van Samaria, toont aan dat Filippus een betrouwbaar ver-

kondiger en doper is. Simon is voor Filippus de bevestiging van zijn eigen 

opdracht, zijn diakonia, als één van de zeven. 

 Filippus verbindt door zijn verkondiging, door Samaria en de eunuch, en 

door de plaats die zijn verhaal heeft in het geheel van Handelingen, Petrus met 

Paulus en Jeruzalem met de volkeren. Simons verhaal ligt zodanig ingebed in 

dat van Filippus, dat ook Simon functioneert binnen deze schakel-vertelling. 

 Dat komt bijzonder tot uitdrukking in de rol die Simon vervult in de 

ontwikkeling die in Petrus plaatsvindt. De gebeurtenissen waarin Petrus be-

trokken is, zijn over het Lucasevangelie en de eerste helft van Handelingen 

uitgespreid. Petrus toont zich in Handelingen de leerling die de opdrachten 

gaat vervullen die hij in het evangelie kreeg. Naar onze observatie laat zijn 
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 Ook in de krachtmeting van Mozes en Aäron met de tovenaars van farao gaat het erom wie 

de sterkste is (Ex 7,10-13). Het doet ook denken aan de wijze waarop Elia laat zien dat JHWH 

machtiger is dan Baäl (1 K 18,20-40).  
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omkeer en het sterken van zijn broeders, hem door Jezus aangezegd tijdens het 

(laatste) avondmaal, op zich wachten. Pas als Petrus na een visioen tot het in-

zicht komt dat Cornelius en met hem ‘de volkeren’ ook leerlingen kunnen 

worden (Hnd 10), kan hij zijn broeders sterken door voor de volkeren te 

pleiten en de verkondiging aan hen als zijn opdracht te zien (Hnd 11,1-18; 15, 

7-11). Deze opdracht wordt vervolgens door Paulus verder vormgegeven in de 

tweede helft van Handelingen. 

 De overgang van Petrus naar Paulus wordt ingezet rond de passage over 

Filippus, die door de vervolgingen door Saul/Paulus is omringd. De ont-

moeting met Simon is de aanzet voor de verandering die in Petrus plaatsvindt. 

Signalen daarvoor zijn de naam Simon, die geassocieerd kan worden met 

Petrus’ opdrachten én met de Cornelius-episode; de thema’s ‘grootheid’ en 

diakonia (); de bitterheid in Simon die refereert aan de bittere tranen 

van Petrus zelf (Lc 22,62) en de opening die ‘magie’ creëert naar de komende 

visioenen, onder andere van Petrus. Het portret van Simon biedt Petrus een 

nieuw uitzicht op zijn opdracht om zijn broeders te sterken. 

 

6. Leerlingen en magie, parallellen in Lucas-Handelingen? 

 In Lucas-Handelingen creëert Lucas parallellen tussen personages door voor 

meerdere mensen over een zelfde soort gebeurtenis te vertellen of vergelijk-

bare beschrijvingen te gebruiken. We hebben in dit onderzoek gewezen op dit 

stijlaspect van Lucas. Er is veel overeenkomst te zien in de beschrijvingen van 

Stefanus en Filippus, Filippus en Simon en Petrus en Paulus. De parallellie 

tussen deze laatste twee uit zich onder andere in de door ons bestudeerde tekst 

met de ontmoeting van Simon en Petrus en het vergelijkbare verhaal over een 

ontmoeting van Saul/Paulus met Barjezus.  

 De dubbel vertelde tekenen van Petrus en Paulus zijn soms gebeurtenissen 

die ook over Jezus verteld worden. De opwekking van een dode, zoals de 

dochter van Jaïrus (Lc 8,44-56) en de jongeling van Naïn (Lc 7,11-17), hebben 

een parallel in de opwekking van Tabita door Petrus (Hnd 9,36-41) en van 

Eutychus door Paulus (Hnd 20,9-10). Maar een overeenkomst tussen Petrus en 

Paulus met hun genezingen, bijvoorbeeld van de kreupele man (Hnd 3,1-10 // 

14,8-10), of hun spectaculaire bevrijding uit de gevangenis (Hnd 12,6-10 // 

19,23-40) is niet onmiddellijk vergelijkbaar in het verhaal van Jezus terug te 

vinden. Ze worden niet verteld, of er is ander woordgebruik. Ze bestaan ook 

niet uit verhaalmateriaal dat bij Marcus of Matteüs voorkomt, zoals de be-

schuldigingen uit het proces tegen Jezus die Lucas gebruikt in het proces tegen 
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Stefanus (Hnd 6,13-14 // Mc 14,56-57 // Mt 26,59-61)
770

. Het lijkt alsof Petrus 

en Paulus meer gemeen hebben met elkaar dan met Jezus. Zegt het iets over 

het beeld dat Lucas wil schetsen over de verhouding van de ‘meester’ tot zijn 

leerlingen of volgelingen, of tot God zelf? Mogelijk heeft Jezus in de voor-

stelling van Lucas een meer directe relatie met God dan de leerlingen die in 

zijn sporen treden
771

. 

 De ontmoeting met een ‘magiër’, zoals Petrus en Saul/Paulus elk hebben, 

heeft ook geen precedent in het evangelie van Lucas of in een ander evangelie. 

Wel vertelt Lucas dat Jezus demonen uitdrijft met ‘de vinger van God’ en niet 

door Beëlzebul (Lc 11,14-20). Het zou interessant zijn te onderzoeken of er 

een patroon is dat met magie samenhangt in de wonderen en bijzonderheden 

van Jezus die wél en die niet in de apostelen of de leerlingen ‘terugkomen’
772

.  

 Het aanraken van Jezus’ kleed (Lc 8,44) bijvoorbeeld kan vergeleken wor-

den met de schaduw van Petrus die genezing brengt (Hnd 5,15) of met de 

kleding van Paulus die hetzelfde doet (Hnd 19,12), hoewel bij Jezus wordt 

aangegeven dat er kracht van Hemzelf uitgaat (vgl. Lc 6,19), niet van zijn 

kleren. En zou er een reden zijn dat Petrus en Paulus de mogelijkheid wordt 

geboden om uit gevangenschap te ontsnappen, terwijl Jezus en Johannes die 

niet krijgen (vgl. Lc 3,20.18-23; 22,54-23,25; Hnd 12,1-18; Hnd 16,22-40)
773

?  

 Een begin van een verklaring voor de verschillen tussen Jezus en zijn leer-

lingen kan gelegen zijn in het feit dat wij eerder constateerden, dat ‘magie’ bij 

de ‘volkeren’ thuishoort. Jezus wordt door Lucas geportretteerd als iemand die 

opgroeit in een Wetsgetrouwe omgeving in Israël, zoals zijn besnijdenis, 

opdracht in de tempel, zijn paaspelgrimage als ‘Bar-Mitswa’ en zijn voorlezen 

in de synagoge illustreren (Lc 2,21-24.41-52; 4,16-30). Lucas schetst Israël als 

vrij van ‘magie’ of meer precies: wat er aan tekenen gebeurt, wordt niet als 

‘verboden magie’ geclassificeerd
774

. Dat laatste correspondeert met wat Bohak 

stelt, dat magie in de tijd van de Tweede Tempel alom in Israël aanwezig is, 

niet verboden is en bijvoorbeeld niet gebruikt wordt als beschuldiging tegen 
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 Zie o.a. §V,2.b.1. 
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 Vgl. B.J. KOET, Why Does Jesus not Dream? Divine Communication in Luke-Acts, in ID., 

Dreams, 11-24. 
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 Aan Jezus worden meer tekenen en parabels toegeschreven die niet in Handelingen 

‘terugkomen’ (zoals ‘broodvermenigvuldiging’ (Lc 9,10-17) of ‘de verloren zoon’ (o.a. Lc 
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 Zie A.M. REIMER, Virtual Prison Breaks: Non-Escape Narratives and the Definition of 

‘Magic’, in KLUTZ, Magic, 125-139. Reimer wil laten zien dat ontsnappen zeker aan ‘magie’ 

kan worden gerelateerd, maar dat de apostelen die mogelijkheid niet ten eigen bate gebruiken.  
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 Vgl. HORSLEY, Jesus and Magic, p. 35. 
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anderen, ook niet tegen Jezus
775

. Het kan erop duiden dat Lucas ‘Israël’ idea-

liseert, maar ook dat ‘magie’ een thema is dat pas van belang wordt in con-

tacten met niet-joodse culturen; waarin de eigen identiteit van de (joodse) 

leerlingen wordt afgezet tegen de ‘magie’ van de buitenwereld. Het zou 

misschien ook verklaren waarom een meer hellenistische Filippus (Hnd 6,1.3) 

minder afwerend tegenover magie staat. 

 Anders dan Jezus krijgen zijn leerlingen na Hem te maken met ‘magie’ 

onder de volkeren. Petrus is afhoudend om deze ‘magie van de volkeren’ zoals 

hij die in Simon tegenkomt, onder de leerlingen toe te laten, ook al vertoont 

Simon de nodige gelijkenis met Filippus. Maar het niet opnemen van Simon 

onder de twaalf of de zeven zou er ook op kunnen wijzen dat de leerlingen niet 

zozeer aansluiting zoeken bij de religieuze ‘leiders’ of de gewoonten van de 

‘volkeren’, ongeacht of daar een verband met ‘magie’ moet worden veron-

dersteld. Ze lijken eerder de godvrezenden of proselieten (o.a. Hnd 8,27; 10,2) 

en de diaspora-gemeenten aan te spreken, zoals blijkt als Paulus zich richt tot 

de ‘(joodse) synagogen’ (o.a. Hnd 9,20; 13,14; 14,1; [16,13]; 17,1.10). Ook 

zijn toespraak op de Areopagus houdt hij na met de Joden en godvrezenden in 

de synagoge gesproken te hebben (Hnd 17,17-34).   

 

7. Petrus naar de volkeren, een beeld in Lucas-Handelingen  

 In het begin van deze studie hebben we geschreven dat het beeld van Simon 

vaak bepaald wordt door gegevens, informatie en teksten die niet aan Hnd 8,5-

24 ontleend zijn. Traditiegoed, vroegchristelijke teksten en apocriefe geschrif-

ten dragen bij aan zijn beeld, waardoor het moeilijk is de tekst van Lucas on-

bevangen te lezen. 

 Bij het onderzoeken van de rol van Petrus in Lucas-Handelingen lijken we 

tegen een vergelijkbaar verschijnsel aangelopen te zijn: de blik op Petrus is 

ook door meer bepaald dan alleen door de tekst van Lucas. De vergelijking 

gaat ten dele mank, want Petrus wordt in de canonieke Bijbelse geschriften 

veel vaker genoemd, terwijl de rol van Simon tot één episode beperkt blijft. 

Het is ook niet verwonderlijk dat een beeld van Petrus in het dubbelwerk 

Lucas-Handelingen verschilt van dat van de andere evangelisten, of van het 

beeld dat uit de Petrusbrieven of de brieven van Paulus naar voren komt.  

 Er zijn al verschillende studies gewijd aan deze wisselende portrettering van 

Petrus. Voor ons onderzoek hebben we onder andere Bockmuehl, Brown c.s., 

Cassidy en Lapham geraadpleegd
776

. In Mt 16,18 krijgt Petrus van Jezus een 

                                                 

 
775

 BOHAK, Magic, pp. 70-142; mn. pp. 75-76. 
776

 BOCKMUEHL, Simon Peter; BROWN, Petrus; CASSIDY, Peter; LAPHAM, Peter. 



VII. SIMON, EEN VERHAALFIGUUR, TERUGBLIK EN VOORUITZIEN        241 

 

benoeming als ‘steenrots’ waarop Jezus zijn ekklesia zal bouwen, met de 

macht om te binden en ontbinden, en Johannes vertelt dat Petrus de opdracht 

krijgt Jezus’ kudde te hoeden (Joh 21,15-17). Zo’n expliciete taak om leiding 

te geven krijgt Petrus bij Lucas niet. Wél wordt hem gevraagd zijn broeders te 

sterken.  

 De Petrus die in Lucas-Handelingen geportretteerd wordt, is weliswaar een 

initiatiefrijk apostel onder de leerlingen en hij zorgt voor de keuze van een 

twaalfde apostel en de eerste verkondiging in Jeruzalem, maar hij ontpopt zich 

daarna minder als een leider. De leiding van de ‘gemeente’ lijkt in handen te 

zijn van Jakobus (Hnd 12,17; 15,13-21). Bij de handoplegging van de zeven 

komt Petrus alleen binnen het geheel van de twaalf ter sprake, naar Samaria 

laat hij zich sturen (Hnd 8,14) en om hem naar Cornelius te doen gaan is de 

overredingskracht van de Heer zelf nodig. Dat schept een beeld van Petrus die 

aan het begin van Handelingen het ‘tijdperk Jezus’ afrondt met het herstel van 

de twaalf. 

 Dit completeren van de apostelen tot een twaalftal heeft een symbolische 

functie. Het is niet zo dat vanaf dat punt de activiteiten van de twaalf beschre-

ven worden: op Petrus, Johannes en Jakobus na worden de apostelen als indi-

viduen hierna niet meer genoemd. Maar met de twaalf als basis kan vanaf 

Pinksteren de verkondiging aan Jeruzalem en de rest van de aarde beginnen. 

Aan de verkondiging aan de volkeren wordt bovendien een apostolische basis 

gegeven door de aanstelling van de zeven, de komst van Petrus en Johannes 

naar Samaria en door de doop van Cornelius door Petrus. Deze verkondiging 

zal echter niet zozeer door Petrus of de twaalf worden opgepakt, maar door 

Paulus. 

 Er bestaat dus verschil tussen het beeld van Petrus als leider van de ‘kerk’, 

zoals uit Mt 16,18 en Joh 21 kan worden afgeleid, en het beeld van Petrus in 

Handelingen. Brown en de zijnen spreken in dit verband van een ‘trajectorie’ 

van de beelden van Petrus
777

. Zowel de nieuwtestamentische beelden, als een 

historische loopbaan van Petrus, als traditiegoed en zijn symbolische functie 

voor de ‘jonge kerk’ dragen bij aan een veelzijdig beeld van Petrus: de visser, 

herder, martelaar, de gelovige en de berouwvolle zondaar
778

. Brown voert zijn 

onderzoek uit met het oog op de discussie “over theorie en praxis van een 

mogelijk Petrusambt voor de ene Kerk van de toekomst”
779

.  
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 Juist voor het lezen van Handelingen zouden beelden die niet op het 

Lucaanse beeld van Petrus zijn gebaseerd vermeden moeten worden. Wellicht 

zou de genuanceerde conclusie van Brown en zijn medeauteurs, dat Petrus niet 

in de eerste plaats de leider is, maar dat hij symbool staat voor de eenheid van 

‘de kerk’
780

, narratief onderbouwd kunnen worden met een analyse van het 

beeld van Petrus bij Lucas. In ‘Petrus’ kunnen de beelden van Jeruzalem als 

stad van de apostelen, de opdrachten voor de twaalf en de zeven en de verkon-

diging buiten Jeruzalem door Filippus, door Petrus en door Paulus, verenigd 

worden. 

 Dit onderzoek over Simon met zijn magie, als representant van mensen met 

andere gebruiken, die door de verkondiging van het goede nieuws tot geloof 

komen, kan misschien aan dat beeld van eenheid en verbondenheid onder de 

leerlingen bijdragen. 

 

                                                 

 
780
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SUMMARY 
 

  
 Simon Magus or Simon the magician, as he appears in Acts 8, has been a 

problematic character from the beginning of Christianity. He has been seen as 

one threatening the Church by magic, and also as the founder of the heresy 

Gnosticism. He seems to be an opponent of the Apostles, one who deceives 

believers. Yet it is doubtful that this is an adequate portrait of the Simon in 

Acts, because in that text he also comes to faith, is baptized and is a follower 

of Philip, who came to Samaria to preach the good news of Jesus Christ. Philip 

is one of the Seven, like Stephen, whose story was told in Acts 6-7. In Acts 8 

the positive image of Simon with Philip contrasts with his later confrontation 

with Peter. When Peter comes to Samaria, Simon asks him for the power to 

lay on hands so that the baptized can receive the Holy Spirit. Peter refuses his 

request and speaks harshly to him.  

 

 This disparity in how Simon is presented in Acts is our main reason to study 

him as a character in a story told by Luke. Is the negative image of Simon 

caused by a one-sided view of his disposition toward magic? Or, are there 

other reasons? As a result of this study, we conclude that the unfavorable view 

of Simon is based more upon other sources, such as the apocryphal Acts of 

Peter, than on Luke’s portrait of Simon in Acts 8.  

 
 In Chapter One we introduce our research question and methods. In Chapter 

Two we present an overview of recent publications in which other scholars 

offer their interpretation of Simon. Naturally, the way in which they describe 

Simon varies according to the nature of their research.  

 For the present study, we are interested in how scholars choose to portray 

Simon and view him as a character: as a magician, evil incarnate, or weak 

believer? Most of these studies treat Simon as a character in a story, and none 

of them consider him the founder of Gnosticism. In all the studies, the fact that 

Simon is characterized as a magician or as one doing the work of a magician, 

raises the question of how first-century magic is to be understood. Thus, an 

examination of ‘magic’ is fundamental to interpreting Luke’s portrayal of 

Simon. 
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 This leads us to Chapter Three in which we explore the origins of the word 

‘magic,’ as well as its meaning and historical development. The word ‘magic’ 

originated in Persia, and ‘Magi’ was, until about the fifth century before 

Christ, the name used for the wise men at the court of Persia. They were 

priests, astrologers, diviners and seers who were respected in their profession. 

Later, due to Hellenistic influences, the concept of ‘magic’ broadens to include 

not only the original ‘Magi,’ but also other professionals who become known 

as ‘magicians’ and whose practices are referred to as ‘magic.’ The practices 

and performances of the ‘new magicians’ are partly the same as those of the 

original ‘Magi’ and partly different, due to the influences of foreign elements. 

This loss of specificity to describe ‘magician,’ and ‘magic’ increasingly leads 

to the inclusion in those terms of all sorts of charlatans, sorcerers and their 

dubious practices.  

 Over time, the original positive understandings of ‘Magi’ and ‘magic’ are 

supplanted by negative connotations. For example, in the Roman Empire, 

second century after Christ, the accusation of ‘magic’ is a serious problem for 

the accused and an effective way to harm one’s opponent. This negative 

attitude toward ‘magic’ remains dominant until the present day, although some 

favorable views of magic have never completely disappeared.  

 The word ’magic’ appears rarely in Biblical texts. In general we can say that 

‘magic’ is forbidden in Israel and is seen as a deplorable characteristic of 

gentiles.  

 To better understand the character Simon, we need to know when the 

meaning of ‘magic’ changes. Several scholars emphasize that this change was 

not completed while the New Testament text was being written. We see this 

ambiguity in the New Testament because the magicians in Matthew 2 are 

portrayed positively, whereas the magician Barjesus in Acts 13 is not. So, our 

task is to analyze how Luke describes Simon in the text and story of Acts 8. 

 The way Simon’s role and function are described in Acts 8 serves as the 

basis for explaining in Chapter Four the Narrative Criticism exegetical 

method. In short, this method approaches the Bible text as stories and the story 

characters as actors. Because the basis for this approach is that the text – in our 

case the text about Simon – is a story, we first clarify what a story actually is. 

Then we describe Narrative Criticism. Our last step in this chapter is to apply 

the description of ‘story’ to the text of Simon in order to substantiate that it is 

indeed a story and that Narrative Criticism is an adequate method for 

analyzing it. 

 

 In Chapter Five we provide a detailed analysis of the text of Acts 8:5-24. 

We read in turn about Simon, Philip, the Samaritans, and Peter and the 



        SUMMARY 263 

 

Apostles. We also read about the story’s aspects of time and place and way of 

presentation.  This wide range of observations and facts provides insights into 

the story’s composition of Simon, and Luke’s portrayal of him. At the start of 

the story Simon is a great man in Samaria. He is described as similar to Philip, 

who in turn is described as comparable to Stephen. Philip proves to be greater 

than Simon. We conclude that the message of the Christ and the signs that 

accompany his Gospel are superior to Simon and his ‘magic’. The same can be 

said about Peter and Simon. Clearly, Peter outranks Simon and at best regards 

him as only one of the Samaritans. So Simon as a practitioner of “magic” must 

relinquish his prominent place to Philip, Peter and their message. 

 

 This remarkable change in Simon’s stature has consequences for Philip, 

Peter and the other protagonists in the story. In Chapter Six we describe the 

development of those characters and of the meeting places with Simon in their 

respective stories. Philip is the first to reach Simon with his preaching the 

Gospel and baptizes him. But later on Peter rebukes Simon and gives him no 

place among the Apostles. For Philip, who was not involved in the discussion 

between Simon and Peter, Peter’s words meant that his place, like that of 

Simon, is not among the Apostles in Jerusalem. But he can continue his 

preaching outside the city. 

 Peter is a character in the Luke-Acts story whose role begins with the start 

of Jesus’ mission and ends in the middle of Acts. In this span of time he 

develops from a disciple, a fisherman who was called to catch men, into the 

initiator among the Apostles in Jerusalem after Jesus’ death and resurrection. 

In the story of Peter there are two occasions when he receives a command by 

Jesus: the first one is to fish for men and the second is to strengthen the 

brethren.  

 If we compare the text about Simon and Peter in Acts 8 to the text in which 

Peter receives his last command at the Last Supper, there are several parallels. 

One of the interesting things is the name Simon, used for both Peter and the 

magician. A second point of interest is that themes discussed at the Last 

Supper appear in the story of Simon, such as ‘greatness’ and diakonia. We 

think that Peter’s confrontation with Simon provides him with insight into his 

own duty, namely, to change and to be a witness for Jesus to the ends of the 

earth. In Acts 10 Peter meets and baptizes the centurion Cornelius and his 

household. So when Paul replaces him as the main character in Acts, Peter 

understands that bringing the good news to the gentiles is now his God-given 

mission. 
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 Finally, in Chapter Seven we present the results of our research and offer 

some points that deserve further investigation. As we saw earlier, ‘magic’ is a 

thorny subject in the New Testament. If ‘magic’ is not controversial in the 

time of Acts, it certainly is in later centuries. It is therefore understandable that 

if early readers of Acts did not view Simon as a dangerous sorcerer, later 

readers did. 

 Luke’s narrative conveys the ambiguity of ‘magic’ that existed in the world 

visited by the Apostles and other preachers. In the story, Simon does not die 

because of his magic, and in this manner an opening is created for ‘magic’ to 

return later on. Luke seizes on the fact that Simon becomes a baptized member 

of the community and that magic is of no value to the faith to explain that 

while the signs and healings of Jesus’ followers may look like magic – indeed, 

there is even a ‘magician’ among the baptized – they are superior to magic. 

  

  Luke uses parallels in his characterization of actors and events. In this study 

we saw parallels between Philip and Simon, between Philip and Stephen, and 

we referred to parallels in the stories of Peter and Paul. Both of them have a 

meeting with a practitioner of magic. There is no episode in Luke’s Gospel of 

a meeting between Jesus and a magician. It could be interesting to analyze 

which stories about Jesus or the Apostles have parallels in Luke-Acts, and 

which do not. This could provide insight into Luke’s opinion about magic. Is it 

a characteristic of the gentiles that only becomes an issue when the disciples 

preach in non-Jewish areas and are confronted with foreign traditions and 

manners? In this regard, it is interesting that Paul first strengthens ties with his 

own people by visiting the Jewish synagogues on his journeys.  

 

 Peter’s image as the leader of Jesus’ disciples and the first Christians is 

largely due to stories told about him by the evangelists and from history of the 

first Christian communities. In those portrayals Paul brings the Gospel to the 

gentiles in contrast to Peter who presides over the Apostles in Jerusalem. But 

in Acts we see that it is Peter who realizes that it is the Apostles’ mission to 

bring the Gospel to the gentiles. Perhaps we have to rethink Peter’s image on 

the basis of Luke’s story in Acts. In that story, Peter seems to be less the 

leader that organizes the first Church and more the symbol of unity between 

the disciples of Jesus. Perhaps Simon, representing the gentiles with their 

strange behaviors, can also contribute to this image of unity.  
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