
 



EPAFRAS 
 
 

Het verhaal van een vreemde bekering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NARRATIO 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 
trefwoord: romans; oorspronkelijk 
NUGI 300-632 
 
ISBN 90 5263 114 X 
©1993 uitgeverij NARRATIO 
   Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem tel. 0183-28188 
Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt 
worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere 
wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 

 
tekeningen: Cilia Kortman 
drukwerk: Haveka, Alblasserdam 
omslag: Snep Offset, Gorinchem 
afwerking: Boekbinderij van Strien, Dordrecht 
distributie in België: Liprobo, R. Dessainln 16, 2800 Mechelen. 
  



I Artemis 
 

Achteraf wist Epafras nauwelijks hoe hij in dat oproer verzeild 
was geraakt. Hij was eigenlijk gewoon overrompeld door die 
plotseling langs rennende menigte, die zich al schreeuwend 
een weg baande door de straten van Efese, in de richting van 
het stadstheater. Min of meer noodgedwongen was hij 
meegelopen, om niet te zeggen meegesleept, hoewel hij niet 
helemaal begreep waarom iedereen maar bleef schreeuwen 
‘Groot is Artemis! Groot is Artemis!’ Ook al kwam hij zefl niet 
uit deze stad, hij wist natuurlijk wel dat Artemis de godin was 
die hier in Efese alom werd vereerd en die hier een 
gigantische tempel had die als een van de zeven 
wereldwonderen werd beschouwd. Maar vanwaar dit 
plotselinge en onbeheerste blijk van aanhankelijkheid kwam, 
was hem volkomen duister. 
Toen hij eenmaal goed en wel, en inmiddels ook nieuwsgierig 
geworden, op de banken van het grote stadstheater beland 
was, zat Epafras naast een man die hem opviel doordat hij 
niet meedeed met het gescandeerde schreeuwen. Hij vroeg 
aan hem of hij wist waar al die drukte om begonnen was. De 
man keek hem wantrouwend aan en zei toen dat dit 
volksoploop was georganiseerd door het plaatselijke college 
van zilversmeden omdat die hun handel bedreigd zagen. 
Waardoor bedreigd, vroeg Epafras. De man zei dat het te 
maken had me het optreden van een paar Joden die in de 
stad al enige tijd actief waren als een soort straatpredikers. 
Die riepen de mensen op met de verering van hun goden op 
te houden en zich voortaan alleen maar tot de beeldloze 
aanbidding van de god van de Joden te beperken. Dat 
verbaasde Epafras. Hij kende ook Joden, in zijn woonplaats 
Kolosse, waarvandaan hij pas enige dagen geleden in Efese 
was aangekomen. Aan sommigen van hen had hij heel goede 
klanten voor zijn wijnhandel. Maar dat die hun medeburgers 
probeerden af te houden van de verering van hun goden, dat 
had hij nog nooit meegemaakt. 
 

 



 



Inmiddels was er iemand in het halfronde theater midden op 
het podium gaan staan en hij probeerde de nog steeds 
schreeuwende menigte te kalmeren. Maar nauwelijks was het 
lawaai wat aan het verstommen of iemand riep met 
bulderende stem: ‘Dat is ook weer een Jood die tegen onze 
godin  is!’ Dat was voldoende om iedereen direct weer 
luidkeels aan het schreeuwen te brengen: ‘Groot is Artemis 
der Efesiërs! Groot is Artemis der Efesiërs!’ De menigte was 
niet meer te stoppen. Epafras zag dat zijn buurman nog 
steeds niet meedeed, ook al werd hij door de mensen die 
naast hem zaten in zijn ribben gepord om een duit in het zakje 
te doen/ Het intrigeerde hem; hij vermoedde dat de man meer 
van de zaak wist dan het weinige dan hij net verteld had. Maar 
een poging hem meer informatie te ontlokken werd onmogelijk 
gemaakt door de oorverdovende herrie die de mensenmassa 
maakte. 
Ondanks zijn nieuwsgierigheid begon de hele situatie Epafras 
na geruime tijd – hij wist niet of hij nu één of al twee uur in dat 
theater zat- toch wel knap te vervelen. Hij keek om zich heen 
om te zien of er een mogelijkheid was om weg te komen 
zonder dat het al te veel opviel. Maar het werd hem al snel 
duidelijk dat hij zich dan een weg moest zien te banen door 
een menigte de achter hem zo dicht opeengepakt was dat er 
geen beginnen aan was. Net toen de irritatie over dit 
gedwongen theaterbezoek hem begin op te breken, kwam er 
gelukkig opnieuw iemand het podium op die vrij snel met een 
simpel handgebaar de schreeuwende menigte tot bedaren 
wist te brengen. ‘Wie is dat?’ vroeg Epafras aan zijn buurman. 
‘De secretaris van het stadsbestuur’, antwoordde deze. De 
man op het toneel zei dat al de drukte die het volk maakte 
eigenlijk volstrekt overbodig was omdat geen mens ter wereld 
eraan twijfelde dat Artemis groot was en dat Efese de stad 
was waar het beeld van deze alom geëerde godin uit de 
hemel was komen vallen en waar voor haar de 
wereldberoemde tempel was gebouwd. Ieder die daaraan 
afbreuk deed door illegale activiteiten kon men voor het 
gerecht dagen, dus ook het gilde van zilversmeden moest 
maar een officiële aanklacht indienen als ze  meenden dat 
daartoe redenen bestonden. Maar in geen geval, zei hij, en hij 



herhaalde: in géén geval konden onwettige samenscholingen 
als deze getolereerd worden omdat dat grote problemen met 
de Romeinse overheid zou kunnen geven. Iedereen moest 
dus rustig naar huis gaan en men kon zich voortaan maar 
beter van dit soort spontane maar misplaatse acties 
onthouden. 
Het was van de gezichten van de mensen af te lezen dat het 
een teleurstelling voor ze was dat deze spannende en 
opwindende massademonstratie nu zomaar als een 
nachtkaars uitging. Niettemin werd het theater na de 
toespraak van de hoge ambtenaar ordelijk ontruimd en ging 
men mopperend weer naar huis of aan het werk. Kennelijk 
was vooral het dreigement van narigheden met de Romeinse 
bezettingsmacht effectief geweest. Dat begreep Epafras ook 
wel. Hij had van zijn ouders wel verhalen gehoord over een 
bruut en niets ontziend optreden van Romeinse soldaten toen 
er een paar jaar voor zijn geboorte in Kolosse een fikse 
buurtruzie zo uit de hand was gelopen dat een hele woonwijk 
elkaar met wapens te lijf was gegaan. De stadsbestuurders 
konden de zaak niet meer sussen en hadden toen een beroep 
gedaan op Romeinse ordetroepen die bar hadden 
huisgehouden. Al me al was Epafras geen steek wijzer 
geworden, en daarom probeerde hij, toen hij en zijn buurman 
eenmaal buiten de theaterpoort gekomen waren, hem nog een 
keer om wat opheldering te vragen over de acties van de 
Joden waarover hij had gesproken. 
‘Heb je even tijd?’, vroeg de man, en toen Epafras 
bevestigend antwoordde, zei hij: ‘Ga maar mee naar mijn huis, 
ik woon hier vlakbij, en daar hebben we tenminste even de 
rust om te praten’. Nadat ze een minuut of tien door de nog 
altijd overvolle straten hadden gelopen, bracht Leonidas – 
want zo heette de man – hem een huis binnen dat weliswaar 
niet erg groot was maar binnen toch van een zekere welstand 
getuigde. Leonidas’ vrouw, een kleine gestalte met een 
jeugdig uiterlijk, zette hun op haar man’s verzoek wat 
dadelvijgen en wijn voor. 
‘Je moet weten’, zei Leonidas, ‘deze affaire speelt eigenlijk al 
veel langer. Dat kun jij natuurlijk niet weten omdat je van 
elders komt, maar ik geloof dat het al zo’n twee en een half 



jaargeleden is dat de Joden waar ik het over had hier in de 
stad zijn aangekomen’. 
‘Maar’, zei Epafras, ‘jullie zullen toch wel altijd al Joden in de 
stad hebben gehad, net als wij in Kolosse?’ 
‘Natuurlijk’, zei Leonidas, ‘maar dat is het ‘m nou juist, het gaat 
hier niet om gewone Joden maar om een speciaal soort dat 
veel meer aan de weg timmert dan de anderen. Als je mensen 
zoals die Apollos en Paulus en Timotheüs, of hoe ze verder 
ook mogen heten, zou horen, zou he het verschil direct 
merken’. 
‘Z o te horen ken je ze al aardig’, zei Epafras, ‘je weet ze zelfs 
met naam en toenaam te noemen’. 
Even leek het of Leonidas bloosde, maar EPafras kon zich 
vergist hebben, dacht hijzelf. Het was even stil voordat 
Leonidas zei: ‘Ik wil je wel eerlijk vertellen dat het volgens mij 
ook niet om de eersten de besten gaat’. 
‘Je maakt me nieuwsgierig’, zei Epafras, ‘vertel me er wat 
meer over als je wilt’. 
  



 


