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Gamaliël 

 

Gamaliël, de wijze wetgeleerde, 

is ook de leraar van Paulus ge-

weest voor zijn bekering.  

Toen Paulus in Jeruzalem ge-

vangen genomen werd, zei hij in 

zijn verdedigingsrede tegen de 

Joden in Hand. 22:3 

Ik ben een Jood, te Tarus in Ci-

licië geboren, doch in deze stad 

(Jeruzalem) opgevoed, aan de 

voeten van Gamaliël opgeleid. 

 

Paulus is dus in de stad Jeruza-

lem opgevoed en dat staat ook in 

Hand. 26:4/5 

 

4 Mijn leven dan van jongs af, 

dat ik van de beginne aan geleid 

heb onder mijn volk en te Jeru-

zalem.  

 

5 Ik heb naar de meest nauwge-

zette partij van onze godsdienst, 

als Farizeeër geleefd heb. 

 

Paulus werd dus in Jeruzalem 

opgeleid als Farizeeër, aan de 

voeten van Gamaliël. 

 

Gamaliël was een wijze wetge-

leerde; hij werd “Gamaliël de 

oude” genoemd, ter onderschei-

ding van zijn kleinzoon, die de 

voornaam van zijn Opa kreeg. 

 

Gamaliël is vernoemd naar een 

vorst uit de stam Manasse, die 

Gamaliël heette, zo staat in Nu-

meri 2:21.   

 

Gamaliël heeft eens het leven 

van de apostelen gered.  Hij zei 

tegen de mannen die hem ter 

dood wilden brengen en dat 

staat in Hand. 5:35-39 

 

35 En hij zei tot hen: Mannen 

van Israël, overweegt wel, wat 

gij met deze mensen zult doen! 

 

36 Want voor deze dagen stond 

Teudas op, die beweerde, dat hij 

iets was, en een aantal van on-

geveer vierhonderd man sloot 

zich bij hem aan; maar hij werd 

gedood en zijn gehele aanhang 

viel uiteen en verliep. 

Teudas is een verkorting van de 

naam: Theodorus. Deze verlei-

der beweerde "dat hij iets was". 
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37a Na hem stond Judas de Ga-

lileeër op in de dagen der in-

schrijving. 

Hij was de stichter van de fana-

tieke anti-Romeinse partij der 

Zeloten. Bij de Zeloten leefde 

een sterk nationaal besef.  

37b En kreeg vele afvalligen op 

zijn hand, maar ook deze is om-

gekomen en zijn gehele aanhang 

is uiteengeslagen. 

38 En nu zeg ik u: Laat u niet in 

met deze mensen en laat hen 

geworden; want indien dit stre-

ven of dit werk uit mensen is, zal 

het vernietigd worden, 

39 Maar indien het uit God is, 

zult gij hen niet kunnen vernie-

tigen; het mocht eens blijken, 

dat gij tegen God strijdt. 

Dat was een wijze uitspraak van 

Gamaliël en God zal hem dat 

zeker vergelden.  Hij heeft de 

apostelen van de dood gered.  
 


