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Met Paulus naar het stadion? 
 
D. Grutter 
 
Ging de apostel Paulus in zijn tijd mee naar het stadion? Woonde hij wel eens de 
Olympische Spelen bij? Het is nog niet zo lang geleden dat in de christelijke wereld het 
antwoord op deze vragen resoluut ‘nee’ zou zijn. Aan die dwaasheid van de sport zou de 
apostel niet meedoen. Schreef hij niet aan Timoteüs: ‘Oefen u in de godsvrucht. Want de 
oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles’ (1 
Tim. 4:7,8)? 
 
Met een beroep op deze woorden werd elke sport naar een laag plaatsje verwezen en werden 
zelfs kritische vraagtekens gesteld bij het vak gymnastiek op de christelijke scholen. Omdat er 
stond weinig nut en niet geen nut, vonden de voorstanders van de lichamelijke oefening een 
gaatje om dit vak erdoor te loodsen. Toch is er meer dan deze slim gevonden oplossing. De 
apostel Paulus stelt zich helemaal niet zo kritisch op tegenover de sport. Integendeel, uit zijn 
brieven blijkt hij er nogal verdacht veel van af te weten. Of Paulus ooit naar de Spelen is 
geweest, is niet met zekerheid te beantwoorden. Ik verwacht het eigenlijk niet, aangezien de 
spelen ook een religieus karakter hadden. Maar hij wist meer van de sport dan sommigen lief 
zou zijn. 
 
In het land van de sport 
De apostel Paulus leefde in een wereld waarin sport minstens even belangrijk was als in onze 
dagen. De Olympische Spelen beheersten het leven. De om de vier jaar gehouden Olympiade 
was een zo belangrijke gebeurtenis, dat ze diende als basis voor de Griekse tijdrekening. 
Aanvankelijk waren er een viertal spelen, maar vanaf 776 v. Chr. werden deze samengevoegd 
en gehouden in Olympia ter ere van de oppergod Zeus. Ook toen Paulus leefde, waren de 
Spelen nog van het grootste belang. Pas in 393/94 werden ze door de christelijke keizer 
Theodosius de Grote verboden. Dus al die opwinding over de Spelen heeft de apostel 
meegemaakt. En al zal hij wellicht niet de Spelen hebben bezocht, hij wist er veel van. Dat 
kon ook niet anders. Net als nu werd overal over de Olympische Spelen en de sport 
gesproken. Paulus zou al een wereldvreemd mens geweest moeten zijn, als dit alles aan hem 
was voorbijgegaan. 
Want het was een wereld waarin de sport hoog in aanzien stond. Op vele plaatsen zijn de 
startblokken teruggevonden, waar de hardlopers zich startklaar maakten. Elke stad van enige 
betekenis had zijn stadion. Het stadion van Efeze, dat Paulus ongetwijfeld gekend heeft, is 
opgegraven. Het had een lengte van bijna 230 meter en een breedte van 30 meter. In het 
midden lag de renbaan, terwijl aan beide kanten van die baan zitplaatsen werden gebouwd, 
waarvan de rijen naar achteren toe opliepen. In zo’n stadion werden de wedlopen gehouden 
over verschillende afstanden. En net als nu werd er in verschillende poules gelopen. De 
overwinnaars van de verschillende series moesten dan tegen elkaar uitkomen. Want er was 
slechts één prijs. Daarbij herinneren we ons de woorden van de apostel Paulus: ‘Weet ge niet 
dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs kan ontvangen? 
Loopt dan zo dat gij die behaalt’ (1 Kor. 9:24). 
Maar er vonden ook andere wedstrijden plaats in het stadion. Men kende de vijfkamp: een 
combinatie van verspringen, hardlopen, speerwerpen, discuswerpen en worstelen. Er werden 
bokswedstrijden gehouden. Ook daarvan was de apostel op de hoogte. In hetzelfde 
bijbelgedeelte zegt hij: ‘Ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat’ (1 Kor. 9:26). 
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Verder gebruikt de apostel termen als trainen en van het sporten overeenkomstig de regels van 
de wedstrijd. Hij wist dat sporters gediskwalificeerd konden worden, als ze zich niet aan de 
regels hielden. Dan ging de erekrans aan je neus voorbij. Uit dit alles blijkt dat de apostel 
goed op de hoogte was van allerlei sporten en van de sportevenementen. Er was wel 
sportverdwazing in de Romeins-Griekse wereld van zijn dagen, maar dat wil niet zeggen dat 
de apostel en wij met hem ons zouden moeten afkeren van de sportbeoefening. 
Hij stond wel degelijk positief tegenover sport en training. Zo positief, dat hij allerlei termen 
uit de sportwereld gebruikte bij het beschrijven van en het aansporen tot christelijke 
levenswandel. 
 
Sporttermen in de Bijbel 
Het is opvallend dat we bijna al die termen die met sport verband houden, vinden bij de 
apostel Paulus. Hij is uit de Griekse wereld met haar sportcultuur gekomen. De andere 
bijbelschrijvers gebruiken deze termen bijna helemaal niet. Het was hun wereld niet. Zij 
waren afkomstig uit een heel andere cultuur. Maar Paulus en ook de schrijver van de brief aan 
de Hebreeën leefden er middenin. Wanneer je erop let, is het verrassend hoeveel termen uit de 
wereld van de sport in de brieven voorkomen. Het valt ons niet op, omdat ze niet vertaald zijn 
in termen die wij vandaag uit die wereld kennen. 
Het lijkt me daarom goed eens een aantal van die woorden te bekijken. We noteren de 
volgende termen, die zeker in Paulus’ brieven allemaal die bijklank hebben. Hij schrijft over: 
Volharding. Dat betekent letterlijk: eronder blijven staan. Zoals een gewichtheffer zijn halter 
met zijn zware gewichten omhoog brengt en er dan onder blijft staan. 
Kroon. Dat is een krans die gevlochten werd van twijgen en bladeren. Liefst met bladeren die 
lang groen bleven, zoals die van de olijfboom en de laurierboom. Later werd de krans ook wel 
van goud gemaakt; zo kreeg het meer de betekenis van kroon zoals wij die kennen. 
Prijs. Met dit woord kan een erekrans aangegeven worden, maar het heeft ook een bredere 
betekenis. Het kan ook de uitgeloofde prijs zijn in geld, olie, gerst of bepaalde burgerrechten 
die door de regering werden verleend. In Filippenzen 3:14 zien we heel het sporttafereel voor 
ons. Daar zegt Paulus: Eén ding (doe ik): ‘vergetende hetgeen achter mij ligt en mij 
uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, 
die van boven is, in Christus Jezus.’ We zien als het ware de apostel als een atleet uit de 
startblokken schieten: hij kijkt niet meer achterom, maar ligt schuin voorover, om zo spoedig 
mogelijk door het lint van de finish te gaan, om deze prijs te winnen. De door God uitgeloofde 
prijs van de volmaaktheid en het eeuwige leven. 
Wedloop. Hardloopwedstrijd in het stadion. Soms ook een marathon. 
Tucht. Dat woord heeft te maken met het trainen van je lichaam. De Groot Nieuws Bijbel 
vertaalt 1 Korintiërs 9:27 als volgt: Ik train mijn lichaam en breng het onder controle. 
Einde. Dat is in een aantal gevallen de finish. Niet zo maar het einde, maar het doel: de finish. 
 
Heel duidelijk zien we de sfeer van de wedstrijden in het stadion als Paulus in 2 Timoteüs 
4:7,8 schrijft: ‘Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb 
het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigen, welke te dien 
dage de Here, de rechtvaardige rechter mij geven zal....’ 
 
Training in godsvrucht 
De apostel Paulus gebruikt, samen met de schrijver van de brief aan de Hebreeën, die termen 
uit de sport, om de gelovigen aan te sporen tot het dienen van de Here. Het gaat erom dat we 
net zo ingespannen bezig zijn om te leven voor de Here, als atleten bij het streven naar een 
kampioenschap. Aan zijn geestelijke zoon Timoteüs schrijft hij: ‘Timoteüs, train je in de 
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godsvrucht.’ Span je daarvoor in. En dat gaat met inspanning en moeite en soms pijn gepaard. 
Niet voor niets heeft het woord atleet met lijden te maken. 
De vroeg christelijke kerk heeft dat bij de vervolgingen ervaren. En dan zie je dat zij diezelfde 
termen gaat gebruiken. Over Blandina, een van de martelaren van Lyon, die in 177 vanwege 
haar christelijk geloof in een arena voor de wilde dieren werd gegooid, wordt geschreven in 
een brief uit die dagen: ‘Maar de gelukzalige vrouw kreeg als een fiere atleet nieuwe krachten 
in haar belijdenis.’ 
Terwijl over anderen die vanwege de druk en de dreiging bezweken, wordt geschreven: ‘Zij 
waren ongetraind en zwak, en dus niet in staat de inspanning van een grote wedstrijd te 
verduren.’ 
Wanneer de schrijver van de brief aan de Hebreeën gaat schrijven over de worsteling om het 
geloof te behouden, dan gebruikt hij daarbij allerlei termen aan de sport ontleend. En dat 
werkte kennelijk door in de christelijke kerk van de eerste eeuwen. 
De apostel Paulus roept ons via zijn brief aan Timoteüs op, ons te trainen in de godsvrucht. 
Sporters trainen niet zo nu en dan als het hun een beetje uitkomt, nee, dat moet planmatig en 
met overleg gebeuren. Met overleg: wat moet er verbeterd worden en hoe. Planmatig: er 
wordt een trainingsschema opgesteld. 
Dat geldt nu ook voor de training in de godsvrucht. Paulus schrijft daarover: ik ben geen 
vuistvechter die zo maar wat in de lucht slaat. Nee, er ligt overleg aan ten grondslag. 
Dat is nodig in ons persoonlijke leven. Het is niet voldoende te zeggen: er moet wel wat bij 
ons veranderen. Dan gebeurt er niets. Nee, waarin moet ik, moet ons gezin veranderen? En 
hoe doen we dat? Dat vraagt ook om regelmaat: het lezen van de Bijbel in onze gezinnen. Een 
vast moment op de dag voor persoonlijke schriftlezing. 
Dat houdt ook in geregelde bijbelstudie op onze verenigingen en het doorspreken met elkaar 
over de vragen waarvoor de maatschappij waarin we leven, ons stelt. Dat brengt mee, dat we 
gaan werken aan het ontwikkelen van een eigen levensstijl. 
Dat kost inspanning en strijd. We hebben te maken met tegenstand in ons eigen hart en vanuit 
de omgeving. 
Maar dan geldt ook: 
Een wolk van Godsgetuigen 
omringt ons in de strijd, 
tot wij met hen ons buigen 
gekroond met heerlijkheid. 
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