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1. Inleiding 

 

Inleidende opmerking 

 

- Hd 1:1 ‘Het eerste boek heb ik gemaakt, Theofilus, over alles wat Jezus is begonnen 

zowel te doen als te leren…’ 

- Het evangelie is het begin waarop Handelingen het onlosmakelijke vervolg is. De twee 

boeken van Lukas zijn ook met elkaar verbonden. Jensen: ‘Handelingen is door God 

ontworpen om het verhaal van de evangeliën compleet te maken door het evangelie 

van ‘de opgestane Christus aan het werk’ te tonen. Dat werk was de transformatie van 

het hart van mensen om hen tot getuigen van de Weg te maken door de bediening van 

de Heilige Geest die met dat doel naar de aarde was gestuurd.’1 

- Kernpunten vorige les over Handelingen:  

- Geloof in de Heer Jezus wordt gevolgd door de gave van de Heilige Geest (Jh 7:37-39; 

Hd 2:38; Hd 11:17). Iedere gelovige krijgt de opdracht ‘word vervuld met de Geest’ 

(Ef 5:18).  

- Vervulling met de Heilige Geest stelt gelovigen in staat om met vrijmoedigheid het 

Woord van God te spreken en te getuigen van de opgestane, dus levende Heer.  

- Uit Handelingen blijkt ook dat tekenen en wonderen de Geestvervulde gelovigen 

volgden, zoals de Heer Jezus al had gezegd (Mk 16:17-18).  

- Net als bij de Heer Jezus was het koninkrijk van God het centrale thema in de 

prediking van de apostelen. De dingen die het koninkrijk betreffen vallen samen met 

de dingen die de Heer Jezus betreffen (vgl. Hd 1:3 met Hd 28:31).  

- De prediking van de apostelen ging samen met een oproep tot bekering en tekenen van 

genezing en bevrijding. Beide aspecten zijn kenmerkend voor het koninkrijk van God 

(zie de bediening van de Heer Jezus). ‘Het koninkrijk van God is de werkingssfeer van 

                                                 
1 Survey of the New Testament, Jensen (p 201) 
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de Heilige Geest.’2 Waar de Geest is, manifesteert het koninkrijk van God zich. Waar 

Geestvervulde gelovigen zijn, manifesteert het koninkrijk van God zich. 

 

Datering  

 

- Met betrekking tot de datering van het boek Handelingen is het vooral interessant om te 

letten op wat Lukas niet verteld. Daaruit kunnen we afleiden dat het boek zeer 

waarschijnlijk rond 60 nC is geschreven.3  

- Er wordt niets verteld over de dood van Paulus. Sterker nog de gevangenschap van 

Paulus aan het einde van Handelingen suggereert niet dat zijn dood aanstaande was 

(vgl. ‘geen enkele doodsschuld’, Hd 28:18). Mogelijk is hij opnieuw vrijgekomen, 

waarna hij zijn gewenste reis naar Spanje (Rm 15:24, 28) heeft gemaakt. Daarna is 

Paulus mogelijk opnieuw gearresteerd en rond 68 nC in Rome ter dood gebracht.  
- De eerste brief van de kerkvader Clemens van Rome (95 nC) spreekt erover dat Paulus ‘de verste 

einden van het Westen heeft bereikt’, waarmee de pilaren van Hercules oftewel de Straat van 

Gibraltar (Spanje) wordt bedoeld.4  

- Wanneer Paulus zijn tweede brief aan Timotheüs schrijft, zit hij inmiddels weer gevangen en uit de 

brief klinkt duidelijk dat zijn einde nadert. De kerkhistoricus Eusebius (4e eeuw nC) vertelt dat 

Paulus onder de regering van Nero is onthoofd.5 Eusebius wijst er ook op dat Paulus in 2Tm 4:6 

spreekt over ‘reeds als drankoffer uitgegoten’ en in 2Tm 4:17-18 over ‘gered uit de leeuwenmuil’ 

om vervolgens verder te gaan over het verlost worden van alle kwaad en het behouden worden voor 

het hemelse koninkrijk. Dit zou al wijzen op zijn dreigende marteldood. 

- Mogelijk is de dood van Paulus samengevallen met de vervolgingen onder Nero, die volgden op de 

brand van Rome in 64 nC. Volgens de Romeinse geschiedschrijver Tacitus (in zijn Annalen, boek 

15:38-44) ontstond er een hardnekkig gerucht dat Nero zelf de brand had aangestoken en om dit 

gerucht te smoren moest er een slachtoffer worden gezocht. Die werd gevonden in de toch al gehate 

groep christenen, die op verschrikkelijke wijzen de marteldood stierven: gekruisigd, aangekleed 

met huiden van wilde beesten verscheurd door honden of aangestoken als fakkels om tuinfeesten te 

verlichten.6 

- Er wordt niets verteld over de vervolgingen onder keizer Nero die volgden op de brand 

van Rome (64 nC). 

- Er wordt ook niets verteld over de Joodse opstand die leidde tot de verwoesting van 

Jeruzalem (70 nC). 

 

Overzicht Handelingen (13-28) 

 

- In de vorige les hebben we gezien dat Handelingen op verschillende manieren kan worden 

onderverdeeld.  

- Geografisch wordt de structuur van het boek uitgezet in Hd 1:8 (Jeruzalem – Judea – 

Samaria – einde van de aarde). De tweede helft van Handelingen richt zich 

voornamelijk op ‘tot aan het einde van de aarde’. Deze verspreiding van het evangelie 

is vooral het werk geweest van de apostel Paulus. Daarom kan Handelingen ook 

apostolisch worden ingedeeld: de eerste helft richt zich op de apostelen en dan met 

name Petrus en de tweede helft richt zich op de apostel Paulus. Toch wordt ook de 

ecclesiologische (m.b.t. de gemeente) lijn in Handelingen niet vergeten. Voortdurend 

zijn er ‘updates’ opgenomen over de stand van de groei van de gemeente (Hd 1:15; 

2:41; 2:47; 4:4; 5:14; 6:7; 8:12v.;. 9:31; 11:21; 12:24; 16:5; 19:20; 21:20). 

                                                 
2 Eerst Gods Koninkrijk, Ouweneel (p 8) 
3 Survey of the New Testament, Jensen (p 204) 
4 Early Christian Writings – The Apostolic Fathers (p 25); In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & 

Yarbrough (p 336) 
5 The History of the Church, Eusebius (§ 2.22, 25) 
6 Zie ook de historische roman ‘De brand van Rome’, Paul Maier. 
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- In Hd 9:15 wordt vervolgens de structuur van de handelingen van Paulus uitgezet: 

gaan naar de zonen van Israël, de volken en naar koningen.  

- Zonen van Israël. Het evangelie is een kracht Gods tot behoudenis, eerst voor de 

Jood en ook voor de Griek (Rm 1:16). In iedere stad waar Paulus kwam, ging hij 

eerst naar de synagoge (‘volgens zijn gewoonte’, Hd 17:2).  

- Volken. Paulus was de ‘apostel van de volken’ (Rm 11:13 vgl. Gl 2:8), aan hem 

was het ‘evangelie van de onbesnedenen’ toevertrouwd (Gl 2:7), hij was ‘prediker, 

apostel en leraar van de volken’ (1Tm 2:7; 2Tm 1:11).  

- Al op zijn eerste zendingsreis zien wij hoe Paulus zich wendde tot de volken, 

omdat de Joden het woord van God van zich afstootten en zichzelf het eeuwig 

leven niet waard oordeelden (Hd 13:46). 

- Koningen. Paulus is verschenen voor stadhouders (proconsuls, Hd 13:7; 18:12; 

24:1; 25:6), bestuurders (praetoren, Hd 16:20), oversten (Hd 19:31), de koning (Hd 

25:23) en zeer waarschijnlijk de keizer (Hd 25:12; 26:32). 

 

- De tweede helft van Handelingen volgt de reizen van Paulus vrij nauwgezet. Deze 

hoofdstukken kunnen we in grote lijnen als volgt indelen.  

- Hd 13-14 eerste zendingsreis Paulus 

- Hd 15 apostelconvent in Jeruzalem 

- Hd 16-18 tweede zendingsreis Paulus 

- Hd 19-20 derde zendingsreis Paulus 

- Hd 21 terugkeer naar en gevangenneming in Jeruzalem 

- Hd 22-26 Paulus’ verdediging (voor de legeroverste Lysias, de Joodse raad 

stadhouder Felix, stadhouder Festus, koning Agrippa) 

- Hd 27-28 reis naar en aankomst in Rome 

 

- In bijlage 2-4 zijn de kenmerkende eigenschappen van de drie zendingsreizen samengevat. 

Een opvallend tussenhoofdstuk is Hd 15 waarin het apostelconvent in Jeruzalem wordt 

beschreven. Dit is van groot belang geweest voor de jonge gemeente en heeft veel invloed 

gehad op het vervolg van de zendingsreizen van Paulus, een invloed die vandaag nog 

steeds actueel is. 

 

2. De bediening van Paulus 

 

Bekerings- en roepingsgeschiedenis Paulus 

 

- Het begin van de bediening van Paulus is zijn opmerkelijke bekeringsgeschiedenis, die 

wel drie keer wordt herhaald in Handelingen (Hd  9, 22, 26). Op verschillende andere 

plaatsen verwijst Paulus ernaar in zijn brieven (1Ko9:1; 15:8-10; Gl 1:12-16; Ef 3:8; Fp 

3:4-7; 1Tm 1:12v.). De nadruk op deze geschiedenis wijst op het belang ervan. Het is 

begrijpelijk dat Paulus in Hd 22 en 26 het verhaal opneemt als onderdeel van zijn 

verdediging, maar waarom heeft Lukas het tot drie keer toe in detail (met soms nieuwe 

details, zie bijlage 1) opgenomen in Handelingen? Omdat hiermee het gezag van Paulus’ 

apostelschap wordt bevestigd. Zijn roeping was rechtstreeks afkomstig van God (niet door 

tussenkomst van een mens, vgl. Gl 1:12) en gebaseerd op een verschijning van de levende 

Heer Jezus (zie ook 1Kor 15:8; Gl 1:11-16). Met name dit laatste punt is belangrijk omdat 

het apostelschap van de twaalf mede gebaseerd was op hun ontmoeting met de opgestane, 

levende Heer Jezus. Daarom konden zij getuigen worden van Zijn opstanding (Hd 1:22). 
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- Met betrekking tot de verschillen in de verslagen (zie bijlage 1): het ene verslag kan het 

andere natuurlijk op punten aanvullen. De tegenstrijdigheden kunnen als volgt worden 

verklaard.7  

- In het verslag van Hd 26 is de roeping een samenvoeging van de woorden die de Heer 

rechtstreeks tot Paulus sprak, van de woorden die door Ananias zijn gesproken en van 

de woorden die door de Heer tot Paulus zijn gesproken in de tempel toen Paulus was 

teruggekeerd naar Jeruzalem (Hd 22:14-21). 

- Wat betreft de vraag of alleen Paulus of alle reisgezellen vielen is het mogelijk dat 

bedoeld is dat de anderen in staat waren weer op te staan, terwijl Paulus op de grond 

bleef liggen. 

- Wat betreft de kwestie of de reisgezellen nou wel of niet de stem hebben gehoord, is 

het mogelijk dat de anderen wel een geluid hoorden, maar hierin niet een uitgesproken 

stem herkenden (vgl. Jh 12:28-29 waar de menigte de stem hoorde, maar sommigen 

zeiden dat het een donderslag was geweest). 

 

- Het is opvallend dat rond de bekering van Paulus vier visioenen plaatsvonden: (1) het 

visioen van Stephanus bij zijn steniging, waarbij Paulus aanwezig was (Hd 7:55, 58-59), 

(2) het visioen van Paulus op de weg naar Damascus  (Hd 9:3), (3) het visioen van Paulus 

toen hij daarop in gebed was (Hd 9:11-12) en (4) het visioen van Ananias die naar Paulus 

werd gezonden (Hd 9:10, 17). Overigens zijn er nog meer visioenen in de bediening van 

Paulus geweest: Hd 13:2-4; 14:19 (mogelijk in verband met 2Kor 12:1-14); 16:9-10; 18:9-

11; 22:17-18; 27:22-25; 2Kor 12:1-4; Gl 1:11-12; 2:2; Ef 3:1-5.8 

 

Doelgroep 

 

- Het meest kenmerkende aspect van de roeping van Paulus is zijn bestemming om getuige 

te zijn voor de volken. Hij zou ook getuigen voor de zonen van Israël (Hd 9:15), maar 

werd gezonden tot de volken (Hd 26:17). Kortom: Paulus zou bij alle mensen een getuige 

zijn (Hd 22:15). 

 

- Het was Paulus gewoonte om in elke stad eerst naar de synagoge te gaan (Hd 17:2), maar 

de meeste tegenstand ervoer Paulus juist van de kant van de Joden. Al op zijn eerste 

zendingsreis is het de verwerping door de Joden die hem naar de volken dringt (Hd 

13:46). 

 

- Uit de roeping die Paulus bij zijn bekering heeft ontvangen, bleek al dat zijn weg naar de 

volken zou voeren. Hoewel niet direct (zie Gl 1:16-17) was het Barnabas die Paulus 

aanvankelijk ‘op sleeptouw nam’.  

- Hij stelde Paulus voor aan de apostelen (Hd 9:27). Hij zocht Paulus op om hem bij te 

staan in zijn bediening in Antiochië (Hd 11:25-26). Het motief van Barnabas om 

Saulus te zoeken in Tarsus was dat hij iemand zocht die hem kon bijstaan in zijn taak 

onder de volken. Veel Joodse christen waren niet in staat om traditionele vooroordelen 

voldoende terzijde te schuiven om zich volledig te geven voor de missie onder de 

heidenen. Paulus was mogelijk al actief geweest in het evangeliseren onder heidenen 

in zijn geboortestad en omgeving (Hd 9:30).9 

                                                 
7 Acts (NICNT), Bruce (p 184-185, 466) 
8 The New Spirit-filled Life Bible, red. Hayford (p 1538-1539) 
9 The Dawn of Christianity, Bruce (p 102) 
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- Barnabas werd ook samen met Paulus afgezonderd voor het werk waartoe de Heer hen 

riep (Hd 13:2) en de eerste zendingsreis voerde naar Cyprus, waarvan Barnabas 

afkomstig was (Hd 4:36). 

 

- Ook in de synagogen konden Paulus en Barnabas overigens heidenen bereiken. In 

Handelingen komen wij drie groepen mensen rond de synagoge tegen: Joden, proselieten 

en God-vereerders.  

- Proselieten (Mt 23:15; Hd 2:10; 6:5; 13:43) waren heidenen die zich hadden bekeerd 

tot het Jodendom. Daarvoor moesten zij drie dingen doen: (1) besnijdenis (voor 

mannelijke proselieten), (2) een doop ondergaan in de aanwezigheid van getuigen, (3) 

een offer brengen (zolang de tempel in Jeruzalem nog stond).  

- God-vereerders (Hd 10:2, 22, 35; 13:16, 26; 16:14; 17:4; 18:7; ‘godsdienstigen’ Hd 

13:43, 50; 17:4, 17) waren heidenen die zover niet wilden gaan, maar zich wel 

aangetrokken voelden tot het monotheïsme en de ethische moraal van het Jodendom. 

Zij aanbaden God, maar werden geen proseliet. Zij hielden zich aan bepaalde Joodse 

gebruiken, zoals het betrachten van de sabbat en het niet eten van varkensvlees, maar 

hielden zich niet aan de hele wet, bijvoorbeeld niet op het punt van de besnijdenis. 

Cornelius is een sprekend voorbeeld van zo’n God-vereerder (Hd 10:2) en de 

kamerling uit Ethiopië moet ook een God-vereerder zijn geweest (Hd 8:27). Andere 

voorbeelden zijn: Lydia uit Tyatira (Hd 16:14), Titius Justus (Hd 18:7) Deze God-

vereerders vormden waarschijnlijk het hart van de christelijke gemeente die 

ontstonden (als het patroon van het Pisidische Antiochië, Hd 13:13-52, overal volgde). 

God-vereerders moeten goed op de hoogte zijn geweest van het (Griekse) Oude 

Testament, omdat zij iedere week uit de wet en de profeten werden voorgelezen. Bij 

de Joden ontstond jaloersheid (Hd 13:45) omdat de God-vereerders een afgescheiden 

gemeente vormden. Daarmee zagen zij hun hoop dat God-vereerders ooit volledig tot 

het Jodendom zouden toetreden als proselieten in rook opgaan. Bruce meent dat de 

interesse van Lukas in deze God-vereerders de suggestie wekt dat hijzelf een God-

vererende heiden is geweest.10 

 

Het apostelconvent in Jeruzalem 

 

- De bekeringsactiviteit van Barnabas en Paulus bracht direct een brandende kwestie naar 

boven: moesten gelovigen uit de heidenen zich houden aan de Joodse wet, inclusief de 

besnijdenis? Joden uit de sekte van de farizeeën die tot geloof waren gekomen, hingen het 

standpunt ‘niet besneden, niet behouden’ (Hd 15:1, 5) aan. Zij reisden daarvoor naar 

Antiochië en zelfs naar Cilicië (Hd 16:4 vgl. Gl 2:1-1) om deze boodschap te prediken. In 

Antiochië stuitte deze predikers echter op hevig verzet van Paulus en Barnabas.  
- Hoe gevoelig dit vraagstuk lag, blijkt ook wel uit de dubbelhartige houding die Petrus en zelfs Barnabas 

(later?) innamen in Antiochië (Gl 2:11-14) op het punt van eten met de gelovigen uit de volken. Het 

gaat hier weliswaar niet over de vraag of behoudenis afhankelijk is van wetsbetrachting, maar wel over 

de vraag over de absolute eenheid in Christus tussen gelovigen uit de volken en Joodse gelovige. Dit is 

een opmerkelijke gebeurtenis, omdat Barnabas in Hd 15:2 redetwistte met de besnijdenispredikers en 

Petrus in de gebeurtenis met Cornelius zo duidelijk had geleerd dat God aan hen (d.i. de heidenen) 

dezelfde gave van de Heilige Geest had gegeven toen zij tot geloof kwamen, net zoals dat bij henzelf 

was gebeurd (Hd 11:17). Petrus verwijst hier zelfs nog naar in zijn toespraak (Hd 15:7-9). 

 

- Paulus en Barnabas wilden geen millimeter wijken voor de besnijdenispredikers (zie 

hierover ook de brief aan de Galaten) en onderweg naar Jeruzalem verhaalden zij aan de 

                                                 
10 Acts (NICT), Bruce (p 58, 203-204, 264); The Dawn of Christianity, Bruce (p 106, 108) 
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broeders ‘de bekering van de volken’ en in Jeruzalem vertelden zij, net zoals Petrus eerder 

had gedaan in het geval van Cornelius, ‘alles wat God met hen had gedaan’ (Hd 15:3-4). 

- Hun standpunt was niet ingegeven door de houding van de besnijdenispredikers. Het 

maakte ook al onderdeel uit van de boodschap voor de kwestie van Hd 15. Let op de kern 

van de toespraak van Paulus in Pisidisch Antiochië: rechtvaardigmaking niet door 

wetsbetrachting, maar rechtvaardigmaking in de Heer Jezus door geloof (Hd 13:39). 
- Let op drie opvallende teksten waarin Barnabas en Paulus de gelovigen vermanen (vgl. Hd 16:40; 20:1) 

om te blijven bij de Heer met het voornemen van hun hart (Hd 11:23), bij de genade van God (13:43) 

en in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan (Hd 

14:22). Hieruit blijkt ook de kern van de boodschap: in de Heer, genade en geloof (tegenover in eigen 

werken wetsbetrachting). 

- Dit was echter niet alleen het standpunt van Paulus en Barnabas, ook de andere apostelen 

predikten deze boodschap. Petrus zei: ‘door de genade van de Heer Jezus geloven wij 

behouden te worden op dezelfde wijze als ook zij’ (Hd 15:11) en Jakobus bevestigde zijn 

standpunt (Hd 15:14v.). Samengevat was het standpunt van alle apostelen: behoudenis 

door geloof in de Heer Jezus uitsluitend! Dat wil niet zeggen dat Joodse gelovigen niet 

hun gebruiken, zoals de besnijdenis, mochten aanhouden, maar zij mochten niet 

verwachten dat daarin hun behoudenis lag en deze leefwijze zeker niet opleggen aan 

gelovigen uit de volken, en dat al helemaal niet als voorwaarde tot behoudenis. 

Behoudenis is geheel gelegen in de Heer Jezus, door geloof.  

 

- De apostelen beseften dat zij de gelovigen uit de volken niet ‘in moeilijkheden’ moesten 

brengen met een juk ‘dat noch hun vaderen noch zij in staat zijn geweest te dragen’ (Hd 

15:10, 19). Daarom besloten zij samen met de Heilige Geest (Hd 15:28) dat de gelovigen 

uit de heidenen zich alleen aan de volgende vier voorschriften moesten houden: zich 

onthouden (1) van de verontreinigingen van de afgoden of wat aan de afgoden geofferd is, 

(2) van de hoererij, (3) van het verstikte en (4) van het bloed (Hd 15:20, 29). 

- Hoe moeten we deze voorschriften inschatten? 

- Limitatief? Is dit de minimale ‘wet’ voor gelovigen uit de heidenen? Voor afgoderij en 

hoererij is dit logisch. Het niet eten van bloed gaat terug op de voorschriften aan 

Noach (Gn 9:4). Let op: de voorschriften die aan Noach zijn gegeven, waren van voor 

de roeping van Abraham, van voor de uitverkiezing van het volk Israël en dus ook van 

voor de wetgeving op de Sinaï en gelden dus in feite als verbond met de hele 

mensheid. 

- Richtinggevend? Het was goed voor de heidenen om rekening te houden met de 

gewetensbezwaren van hun Joodse broeders. Denk aan Paulus’ voorschriften over de 

‘zwakken’ (1Kor 8:7-13; 9:22). Zo verschaften deze voorschriften een modus vivendi: 

wegblijven van afgodendienst en alles wat daarmee geassocieerd was (zoals vlees dat 

aan de afgoden geofferd was) en zich houden aan het Joodse gebruik om geen bloed te 

eten.11  

- Tijdgebonden? Anderen menen dat deze specifieke voorschriften tijdelijk van aard 

waren, met uitzondering van afgoderij en hoererij in het algemeen uiteraard.  

- Ouweneel somt hiervoor de volgende argumenten op.12  

- Paulus verwijst er nergens naar in zijn brieven. Maar: Paulus heeft deze 

decreten wel in de Galatische steden onderwezen, Hd 16:40). Toch lijken er op 

verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament wel degelijk sporen van het 

besluit te vinden zijn (1Th 4:2-3; 1Kor 8-10; Gl 5:19-21; 1Jh 5:21; Op 2:14, 

                                                 
11 Acts (NICNT), Bruce (p 295-296); The Dawn of Christianity, Bruce (p 124) 
12 De vrijheid van de Geest, Ouweneel (p 19) 
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20-25).13 Op basis een verslag van Eusebuis kan aangenomen worden dat de 

voorschrift van het niet eten van bloed nog tot ver in de tweede eeuw (177 nC) 

in Galatië werd geleerd.14  

- Paulus noemt het ‘zwakheid’ (Rm 14) als joodse christenen dergelijke 

toegeeflijkheid van heidense gelovigen verlangen. 

- Paulus maakt geen bezwaar tegen het eten van afgodenoffers (1Ko 8-10), mits 

dit niet in directe samenhang met de afgodendienst gebeurt, of voor de 

‘zwakke’ broeders een valstrik betekent. 

- Paulus noemt al het geschapene goed en niets verwerpelijk (1Tm 4:4).  

- Een ander bezwaar tegen het standpunt van tijdgebondenheid is het verbod op het 

eten van bloed dat teruggaat op Gods voorschrift aan Noach (de voorvader van alle 

mensen).  

- Van Houwelingen vat de voorschriften op als concretisering van het zich 

onthouden van afgoderij. Daarmee krijgen de voorschriften een algemener en 

tijdlozer karakter. Bruce schrijft hierover: ‘De situatie die de hele controversie 

deed oplaaiden was tijdelijk van aard. Het was niet langer urgent na 70 nC. Na 135 

nC was de kerk van Jeruzalem zelf een heidense kerk geworden. De termen van 

het apostolische voorschrift werden zo betekenisloos voor een latere generatie dat 

wij ze in de ‘westerse’ tekst van Handelingen (een kritische herziening van de 

tekst uit de vroege tweede eeuw) vervangen zien door volledig ethische 

voorschriften – zich onthouden van afgoderij, bloedvergieten en overspel 

(voetnoot: deze drie onthoudingen werden door de Joden als Noachitische 

voorschriften beschouwd die bindend waren voor het hele menselijk geslacht) –  

met de aanvulling van de Gouden Regel in negatieve vorm: wat u niet wilt dat u 

geschiedt, doe dat ook een ander niet’.15  

 

- Een beschouwing over deze voorschriften mag niet het echte punt van Hd 15 verhullen: 

behoudenis is uitsluitend in de Heer Jezus, uit genade en door geloof. Dit punt moet altijd 

duidelijk zijn in ons geloofsleven. Altijd weer zijn er aanvallen geweest op deze 

eenvoudige boodschap. Toewijding aan tradities, leiders, leringen, levenshoudingen en 

wat nog meer hebben iedere keer weer de plaats ingenomen van de eenvoudige en 

uitsluitende weg tot behoudenis. Het antwoord op de wanhopige vraag van de 

gevangenisbewaarder te Filippi ‘wat moet ik doen?’ luidde: ‘geloof in de Heer Jezus en u 

zult behouden worden!’ (Hd 16:30-31). 

 

Inhoud prediking 

 

- Paulus is tot verschillende groepen gezonden. Aan al deze groepen predikte Paulus 

dezelfde boodschap. Hij betuigde ‘zowel aan Joden als Grieken de bekering tot God en het 

geloof in de Heer Jezus’ (Hd 20:21) en zijn door de Heer Jezus gegeven bediening was 

‘om het evangelie van de genade van God’ te betuigen, dat hij ook aanduidt met ‘het 

koninkrijk prediken’ en het verkondigen van ‘de hele raad van God’ (Hd 20:24-27). 

 

- Toch legde Paulus bij de verschillende doelgroepen verschillende accenten.  

- Tot de Joden: aantonen dat Jezus de Christus is (Hd 17:2-3, 11; 18:5; 26:23). 

- Paulus en de andere apostelen toonden dit telkens weer vanuit de Schriften aan. De 

volgelingen van de Heer Jezus verwierpen de Joodse Schriften niet (vgl. Mt 5:17-

                                                 
13 Apostelen, red. Van Houwelingen (p 60) 
14 The Dawn of Christianity, Bruce (p 125); The History of the Church, Eusebius (V, 1, 26; p 142) 
15 The Dawn of Christianity, Bruce (p 125) 
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18), maar zij begrepen de Schrift in een nieuw licht: Jezus van Nazareth is de 

Messias en Zijn koninkrijk omvat alle volken.16 

- Tot de heidenen: in een vergelijking tussen de toespraken in Lystra (Hd 14:15-17), 

Athene (Hd 17:22-31) komen een aantal overeenkomende punten naar voren 

- Paulus sprak zich uit over de ware identiteit van de goden (‘nietig’ en in feite 

‘demonen’ wat letterlijk in Hd 17:22 staat) en tegen de verering van deze goden 

(vgl. Hd 19:26). 

- Paulus wees op de ene, levende en ware God, de Schepper van hemel en aarde. 

- Paulus wees erop dat er een keer in de geschiedenis was gekomen: God ‘heeft in 

de voorbije geslachten alle volken op hun eigen wegen laten gaan’ (Hd 14:16) en 

‘met voorbijzien van de tijden der onwetendheid’ (Hd 17:30). Dit keerpunt is, 

zoals het vervolg van dit vers zegt, dat God ‘nu beveelt aan de mensen, dat zij zich 

allen overal moeten bekeren’ vanwege het komende oordeel dat door de Heer 

Jezus zal worden voltrokken. 

 

- In feite is er nog een derde doelgroep te onderscheiden tot wie Paulus zich richtte en dat 

zijn de (jong-)gelovigen. Met name in de terugkeerbezoeken richtte Paulus zich speciaal 

op hen om hun zielen te versterken (Hd 18:23), hen te vermanen17 (Hd 11:23; 13:43; Hd 

14:22; 16:40; 20:1), de gemeenten te versterken (Hd 15:41 vgl. Hd 20:7) en oudsten aan te 

stellen (Hd 14:23) en toe te rusten (Hd 20:17-38), de verordeningen van de apostelen en 

oudsten te Jeruzalem door te geven (Hd 16:4), om vereerders van God te zoeken (Hd 

16:13).  

- Paulus en Barnabas evangeliseerden niet alleen onder de volken, zij onderwezen in de 

synagogen en zij rustten toe in de jonge gemeenten. 

- Met name de gebeurtenissen in Efeze (Hd 18:23-19:7) zijn in dit verband interessant. 

- Priscilla en Aquila, medewerkers van Paulus, troffen in Efeze een Joodse man 

Apollos uit Alexandrië. Over hem worden geweldige dingen gezegd: welsprekend, 

machtig in de Schriften, onderwezen in de weg van de Heer, vurig van geest, hij 

leerde nauwkeurig de dingen betreffende Jezus. Er wordt echter van hem gezegd 

dat hij alleen de doop van Johannes kende. Daarop legde Priscilla en Aquila hem 

de weg van God nauwkeuriger uit. 

- In het daarop volgende gedeelte wordt beschreven dat Paulus aankwam in Efeze 

en daar enige discipelen aantrof. Op de vraag of zij wel de Heilige Geest hadden 

ontvangen, antwoordden zij: wij hebben zelfs niet gehoord of de Heilige Geest er 

is. Let op: deze discipelen zeiden niet dat zij niet wisten dat de Heilige Geest 

bestond of zou komen (dat had Johannes de Doper namelijk voorzegd, Mt 3:11), 

maar zij wisten nog niet dat de Heilige Geest al gekomen was. Ook deze discipelen 

waren alleen tot de doop van Johannes gedoopt (mogelijk door de bediening van 

Apollos). Ook aan hen geeft Paulus nauwkeuriger onderwijs over het geloof in de 

Heer Jezus (Hd 19:4). Daarop werden deze discipelen, ongeveer twaalf, gedoopt 

en ontvingen de Heilige Geest. Ook deze uitstorting van de Heilige Geest ging 

gepaard met spreken in tongen en profeteren (vgl. Hd 2:4 en 10:44-46). 

- In beide gevallen ontbrak dus de ervaring met de Heilige Geest Die al was uitgestort 

en met Wie de gelovigen vervuld moesten (Ef 4:21!) worden. Voor de discipelen in 

Efeze was dit een nieuw begin, vergelijkbaar met Hd 2. Let op het opmerkelijk getal 

van twaalf (Hd 19:7) en de vergelijkbare uiterlijke tekenen van spreken in tongen en 

profeteren. 

                                                 
16 The New Spirit-filled Life Bible, red. Hayford (p 1536) 
17 Of: bemoedigen, vertroosten 
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- Wanneer in ons geloofsleven de Persoon en het werk van de Heilige Geest naar de 

achtergrond is gedrongen door een overaccentuering van andere dingen (die in 

zichzelf heel goed kunnen zijn), dreigt hetzelfde gevaar. Dan hebben wij voor het eerst 

of opnieuw nauwkeuriger onderwijs nodig om de vervulling met de Heilige Geest te 

ontvangen.  

 

- Uit de getuigenissen van Paulus voor zijn rechters (de legeroverste Lysias, de Joodse 

Raad, stadhouder Felix, stadhouder Festus, koning Agrippa) blijken nog meer onderdelen 

van de inhoud van zijn prediking. 

- Hij voerde aan dat hij slechts terecht stond vanwege de hoop (‘van Israël’, Hd 28:21; 

Hd26:6) en de opstanding (Hd 23:7; 24:21). Een handige zet van Paulus, omdat hij 

daarmee verdeeldheid zaaide in de Joodse Raad die bestond uit farizeeën die wel en 

sadduceeën die niet in de opstanding geloofden (Hd 23:8). Paulus blijft ook zijn eigen 

onschuld aanvoeren: ‘noch tegen de wet van de Joden, noch tegen de tempel, noch 

tegen de keizer heb ik enige zonde gedaan’ en ‘als ik dan onrecht doe en iets heb 

bedreven dat de dood waard is weiger ik niet te sterven’ (Hd 25:8, 11). 

- Hij voerde aan dat hij ‘naar de sekte van de Weg’ de God van de vaderen diende, alles 

geloofde wat volgens de wet en de profeten geschreven staat, op God hoopte dat er 

een opstanding zal zijn van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Deze opstanding was 

voor Paulus reden om ‘een onergerlijk geweten te hebben tegenover God en mensen’ 

(Hd 24:14-16). Dat het komende oordeel (zie ook Hd 17:31) onderdeel uitmaakte van 

zijn prediking blijkt ook uit zijn verdediging voor Felix aan wie hij vertelde over het 

geloof in Christus en ook te spreken kwam over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en 

het toekomende oordeel (Hd 24:24-25). Dit maakte Felix overigens erg onrustig. 

- Uit het bekeringsverslag voor koning Agrippa blijkt de inhoud van de bekering: * van 

de duisternis tot het licht, * van de macht van satan tot God. Het doel van de bekering: 

* vergeving van zonden, * ontvangen erfdeel onder de geheiligden. Het middel tot 

bekering: geloof in de Heer Jezus (Hd 26:18). Ook beschrijft Paulus de stappen van de 

bekering: (1) berouw, (2) bekering tot God en (3) werken doen, de bekering waardig 

(Hd 26:20). 

- Ook uit deze getuigenissen blijkt het belang dat Paulus eraan hechtte om erop te 

wijzen wat de Schriften hadden voorzegd over de Persoon en het werk van de Heer 

Jezus (Hd 26:22-23 vgl. 28:23). 

 

Vrucht en tegenstand 

 

- De bediening van Paulus leverde veel vrucht op. Overal rond de Middellandse Zee 

ontstonden gemeentes. Het evangelie drong tot diep in heidense wereld door, zelf tot in 

het hart: Rome.  

- Net als de Heer Jezus stuitte Paulus echter op veel tegenstand juist van de Joodse, 

religieuze mensen (zie overzichten bijlage 2-4). Ook heeft Paulus, net als de Heer Jezus, 

rechtstreeks strijd geleverd tegen de geestelijke machten (Ef 6:12).  

- Op Cyprus, al direct aan het begin van hun eerste zendingsreis, hebben Paulus en 

Barnabas een confrontatie met de tovenaar Barjezus, die Paulus in de kracht van de 

Heilige Geest sloeg met tijdelijke blindheid (Hd 13:9-11). 

- In Lystra stuitte Paulus en Barnabas op een opmerkelijke vorm van geestelijke 

tegenstand. Daar wilden de bewoners hen aanbidden als respectievelijk Hermes en 

Zeus. Dit was voor Paulus aanleiding om te wijzen op de ene, ware, levende God (Hd 

14:8-20). 
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- In Filippi werd Paulus lastig gevallen door een slavin met een waarzeggende geest die 

Paulus en de zijnen dagenlang achterna liep en riep: ‘deze mensen zijn slaven van God 

de Allerhoogste, die u de weg van de behoudenis verkondigen’. Paulus raakte hierdoor 

zeer verstoord en dreef de geest uit in de naam van de Heer Jezus (Hd 16:16-18). Dit 

zette kwaad bloed bij de exploiteurs van deze waarzeggende slavin. 

- Het opvallende is dat deze boze geest wel de waarheid sprak. Dit gebeurde ook in 

confrontaties tussen de Heer Jezus en demonen (Mk 1:24; 5:7). Hieruit blijkt ook 

dat de boze geesten moeten buigen voor de waarheid van God. Zowel de Heer 

Jezus als Paulus dreven deze storende geesten uit. 

- Letterlijk staat er dat deze slavin ‘een Pythons-geest’ had. Python was de naam 

van een slang of draak die het orakel van Delphi bewaakte en door Apollo werd 

verslagen; later werd de naam toegepast op waarzeggers die naar men meende 

door Apollo werden geïnspireerd.18 Uit alle windstreken trokken mensen uit de 

oudheid naar het orakel van Delphi om de god om uiteenlopende redenen te 

raadplegen.19 De macht van de Heer Jezus is vele malen sterker dan de macht van 

deze demonische afgod! 

- In Thessalonika stuitte Paulus op tegenstand (Hd 17:1-14) die hij later als beletsel door 

de satan zou bestempelen (1Th 2:18). 

- Bruce beoordeelt de toestand in Thessalonika (Hd 17:1-14) zo: de tegenstanders 

van Paulus en de zijnen zullen hen verweten hebben dat zij de boel opjutten, maar 

zodra de grond hen te heet onder voeten werd, namen zij de benen. Paulus voelde 

dit ook aan, maar zijn handen waren gebonden. Zijn gastheer Jason had zonder 

hem te raadplegen een borgtocht voor hem betaald en Paulus kon niet terugkeren 

zonder Jason in problemen te brengen. Paulus zag hierin een duistere 

samenzwering: ‘de satan heeft het ons belet om tot u te komen’ (1Th 2:18).20  

- In Efeze gebeurde verschillende dingen (Hd 19).  

- De bediening van Paulus was zo krachtig dat zelfs door zijn zweetdoeken en 

gordeldoeken zieken werden genezen en demonen uitgingen (vs 12). 

- Hierdoor aangetrokken probeerden ook (mogelijk twee van21) de zeven zonen van 

Skeva een boze geest uit te drijven. Deze geest antwoordde echter: ‘Jezus ken ik 

en van Paulus weet ik; maar wie bent u?’. Vervolgens overweldigde de bezeten 

man deze mannen die naakt en gewond wegvluchtten (vs 16). Hieruit blijkt de 

noodzaak om vervuld te zijn met de kracht van God (een centraal thema in 

Handelingen, Hd 1:8) om in de bediening van Zijn koninkrijk te staan. 

- Door deze gebeurtenis kwamen velen tot geloof, beleden publiekelijk hun daden 

en verbrandden hun toverboeken, waarvan de waarde geschat kan worden op bijna 

1,5 miljoen euro.22 

- De prediking en bediening van Paulus trof de zaken van de zilversmeden, 

werklieden en kunstenaars van de afgodscultus voor Artemis (Hd 19:13-20). Hoe 

groot de tegenstand van deze heidenen was, blijkt uit de volksoploop die volgde en 

uitmondde in een geschreeuw van twee uur lang (!): ‘groot is de Artemis van de 

Efeziërs’. 

 

 

                                                 
18 Voetnoot Telosvertaling. 
19 De Middellandse Zee, Meijer (p 380) 
20 The Dawn of Christianity, Bruce (p 129) 
21 Zie Telosvertaling 
22 Bruce spreekt over drachmae (Acts (NICNT), p 370). De inleiding op de Telosvertaling stelt 1 drachme op 64 

gulden (p XXVII). 
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3. Toepassing 

 

Opnieuw de uitdaging van de 3 G’s 

 

- De uitdagingen van Handelingen kunnen worden samengevat in 3 G’s: Geest, Gemeente 

en Getuigen. In al deze uitdagingen was Paulus betrokken.  

- Hij was vervuld met de Geest (Hd 9:17; 13:9), had een brandend hart voor de 

uitbreiding en het versterken van de Gemeente en hij was een door God geroepen 

Getuige. Paulus is op al deze punten een voorbeeld voor alle gelovigen. Hoe staat het 

met ons brandende hart en onze ijver voor de Gemeente? De liefde van Christus drong 

Paulus (2Kor 5:14). Hoe staat dat bij ons? Wat is onze werkelijke ‘motor’? 

- Zijn dienst startte in de gemeente in Antiochië waar voorafgaand aan de uitzending 

van Paulus en Barnabas de Heer werd gediend en gevast. Vanuit die situatie van 

oprecht de wil van de Heer zoeken, riep de Heilige Geest Zijn dienaren Paulus en 

Barnabas. Hoe serieus zijn wij bezig met de verwachting van deze uitzending? De 

vervulling met de Heilige Geest is ‘the grand object of prayer’23, maar de uitzending 

door de Heilige Geest is dat in feite ook. 

 

- Het centrale thema van de bediening van de Heer Jezus was het koninkrijk van God. Dat 

gold ook voor Paulus. Het koninkrijk van God is de heerschappij van God in de hemel en 

op aarde, een heerschappij die gepaard gaat met een oproep tot bekering en ook met 

genezing en bevrijding van zieken en bezetenen. Deze drie aspecten waren bij de Heer 

Jezus zichtbaar en ook bij Paulus en horen ook zichtbaar te zijn in onze tijd! 

 

- Alles in Handelingen vond plaats onder de regie en in de kracht van de Heilige Geest. 

Kijk naar de belangrijke beslispunten waarin Hij de jonge Gemeente leidde (Hd 8:26, 29, 

39; 10:19; 11:12; 13:2; 15:28; 16:6-9). Hoe zijn wij en onze gemeenten afgestemd op de 

Heilige Geest? 

 

Getuigen 

 

- Getuigen-zijn is prominent in de apostolische bediening (zie kerntekst Hd 1:8). 
- In OT was het volk van Israël getuigen van God (Js 43:10; 44:8). De taak die Israël niet vervulde, werd 

door de Heer Jezus, de perfecte Knecht van de Heer, op zich genomen en door Zijn discipelen met Hem 

gedeeld. God tot Israël: jullie zijn Mijn getuigen. De opdracht van de verrezen Heer aan Zijn apostelen: 

jullie zullen Mijn getuigen zijn (vgl. Paulus’ citaat uit Js 49:6 in Hd 13:47). In Hd vinden we geen 

apostolische successie in de ecclesiologische zin, maar een successie van getuigenis van Christus.24 

- Paulus en Barnabas deden altijd eerst de synagogen aan. De Joden, als het volk van God, hadden niet 

alleen voor zichzelf het recht om het goede nieuws eerst te horen, maar ook hadden zij, wegens de hun 

toegewezen missie, de plicht om dit goede nieuws met de volken te delen (vgl. Hd 13:46-47).25  

- Getuigen-zijn was gebaseerd op een ontmoeting met de opgestane, levende Heer Jezus 

(zie voor de apostelen Hd 1:21-22; zie voor Paulus o.a. Hd 9:1-19; 22:6-16; 26:12-18; Gl 

1:15-16). Waar kunnen wij van getuigen? Wordt ons getuigen-zijn gevoed door onze 

relatie met de opgestane, levende Heer Jezus?  

- Getuigen-zijn doe je niet in eigen kracht, zoals niets in het koninkrijk in eigen kracht kan 

gebeuren. Het is de kracht van de Heilige Geest die de discipelen toerustte tot getuigen 

(Hd 1:8). Zijn wij toegerust tot getuigen door de kracht van de Heilige Geest? 

 

                                                 
23 Zie aantekeningen ETS0202 Handelingen (1-12) 
24 Acts (NICNT), Bruce (p 36) 
25 The Dawn of Christianity, Bruce (p 106) 
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Koninkrijk, Geest en discipelschap 

 

- Het koninkrijk is de werkingssfeer van de Heilige Geest. De Koning zoekt discipelen (Mt 

28:19). Discipelschap hoort bij Geest en koninkrijk. Het is opvallend dat er in 

Handelingen regelmatig wordt gesproken over ‘discipelen’ en niet alleen over ‘gelovigen’ 

of ‘broeders’.  

- Broeders zegt iets over de gemeenschap waartoe de gelovigen behoren. 

- Gelovigen zegt iets over het geloof dat de gelovigen hebben. 

- Discipelen zegt iets over het leven dat de gelovige leven.  

- Niet voor niets heette de eerste gelovigen de mensen ‘van de Weg’ (Hd 9:2; 19:9, 23; 

22:4; 24:14, 22). Deze dynamische benaming geeft de roeping van alle gelovigen aan: het 

volgen van de Heer Jezus als discipel. Niet alleen het behoren tot een gemeenschap, het 

geloven van de waarheid, maar ook het praktisch uitleven van het geloof. Daarbij horen 

ook het uitdragen van de aspecten van het koninkrijk: * getuigen van de Koning, * 

oproepen tot bekering, * uitoefenen van macht over de geestelijke machten in de Naam 

van de Heer Jezus en in de kracht van de Heilige Geest. 

- Een discipel laat zich in de navolging van de Heer Jezus door dezelfde Geest leiden als 

door Wie Hij werd geleid. 



 

Evangelische Toerusting School  ETS0203 Handelingen (13-28)  

 

J.M. Zwart Pagina 13 van 16 november 2011 (v 1.0)  

 

Bijlage 1: Vergelijking bekering- en roepingsgeschiedenis Paulus 

 
Hd 9:1-19 Hd 22:6-16 Hd 26:12-18 

Plotseling omstraalde een licht uit 

de hemel hem. 

Plotseling omstraalde een fel licht 

uit de hemel mij. 

Ik zag een licht uit de hemel, 

sterker dan de glans van de zon, 

mij en die met mij reisden 

omstralen. 

Hij viel op de grond. Ik viel op de grond. Wij allen vielen op de grond. 

Hij hoorde een stem: Saul, Saul, 

waarom vervolg je Mij? 

Ik hoorde een stem: Saul, Saul, 

waarom vervolg je Mij? 

Ik hoorde een stem in het 

Hebreeuws: Saul, Saul, waarom 

vervolg je Mij? Het valt je hard 

tegen de prikkels achteruit te 

slaan. 

Hij zei: wie bent U, Heer? Ik zei: wie bent U, Heer? Ik zei: wie bent U, heer? 

Ik ben Jezus die jij vervolgt. Ik ben Jezus de Nazoreeër die jij 

vervolgt. 

Ik ben Jezus die jij vervolgt. 

 Wat moet ik doen, Heer?  

Sta op, ga de stad binnen, er zal tot 

je gesproken worden wat je moet 

doen. 

Sta op, ga naar Damascus, daar zal 

met je worden gesproken over 

alles wat over je is bepaald om te 

doen. 

Sta op, ga op je voeten staan… 

De medereizigers stonden 

sprakeloos, daar zij wel de stem 

hoorden, maar niemand zagen. 

De medereizigers zagen wel het 

licht en werden zeer bevreesd, 

maar de stem van Hem die tot mij 

sprak hoorden zij niet. 

 

(via Ananias) deze is Mij een 

uitverkoren vat om Mijn naam te 

dragen zowel voor volken, als 

koningen en zonen van Israël, 

want Ik zal hem tonen hoeveel hij 

moet lijden voor mijn naam. 

(via Ananias) de God van onze 

vaderen heeft u voorbestemd om 

Zijn wil te kennen en de 

Rechtvaardige te zien en een stem 

uit Zijn mond te horen, want u zult 

voor Hem bij alle mensen een 

getuige zijn van wat u hebt gezien 

en gehoord. 

…want daartoe ben Ik je 

verschenen, om je voor te 

bestemmen tot een dienaar en 

getuige zowel van wat je van Mij 

hebt gezien als van dat waarin Ik 

je zal verschijnen, terwijl Ik je 

wegneem uit het volk en uit de 

volken, tot welke Ik je zend om hun 

ogen te openen, opdat zij zich 

bekeren van de duisternis tot het 

licht, en van de macht van satan 

tot God, opdat zij vergeving van 

zonden en een erfdeel onder de 

geheiligden ontvangen door geloof 

in Mij. 

 



 

Evangelische Toerusting School  ETS0203 Handelingen (13-28)  

 

J.M. Zwart Pagina 14 van 16 november 2011 (v 1.0)  

 

Bijlage 2: Samenvatting Eerste Zendingsreis van de apostel Paulus, 47-48 nC (12-18 maanden)26 

 
13:4 13:13 14:21 14:26-28 

Missie A 

Eiland 
Missie B 

Binnenland 
Missie C 

Terugkeer 
Thuiskomst 

Cyprus 

1. Salamis 
2. Pafos 

13:13 14:1 14:7 14:20 Lystra, Iconium, Antiochië, 

Perge, Attalia 

Antiochië (Syrië) 

1. Antiochië (Pisidië) 2. Iconium 3. Lystra 4. Derbe   

(1) Salamis 

 

Bediening: het Woord van God 
verkondigen in de synagogen van de Joden 

(met Johannes Markus als dienaar). 

(1) Antiochië 

via Perge (Pamfylië): afscheiding Johannes 

Markus ( Jeruzalem) 

 

Bediening: woord van bemoediging in de 

synagoge, kern: geen rechtvaardigmaking in 
de wet van Mozes, maar rechtvaardigmaking 

in Hem door geloof (Hd 13:39). 

Tegenstand: door Joden, jaloersheid, lastering, 
opstoken, vervolging, verdrijven. 

Gewijzigde strategie: het Woord van God 

spreken tot de volken. 
Geestelijke vrucht: * volgelingen die bij de 

genade van God moesten blijven, * bijna de 

hele stad wilde het Woord horen, * 
vrijmoedigheid, * blijdschap, verheerlijken, 

geloof, * verbreiding Woord door het hele 

land, * discipelen vervuld met blijdschap, 

Heilige Geest. 

(3) Lystra 

 

Bediening: * evangelie verkondigen, * 
genezing kreupele man, * verkondigen 

bekering van nietige goden tot de levende 

God. 
Wonderen: * genezing kreupele man, * 

genezing (halfdode?) Paulus door 

(omringen: gebed?) discipelen 
Probleem: aangezien als Hermes (Paulus) 

en Zeus (Barnabas) aan wie de menigte 

wilde offeren 
Tegenstand: * verafgoding door de 

heidenen, * overreden tot steniging door 

Joden uit Antiochië en Iconium. 
Geestelijke vrucht: naast genezing kreupele 

man (die geloof had om behouden te 

worden) geen vermelding van geestelijke 

vrucht, tenzij in vs 20 net gemaakte 

discipelen wordt bedoeld. 

Terugkeerbezoeken 

 

Bediening: * versterken zielen 
discipelen: vermanen in geloof 

te blijven, door vele 

verdrukkingen KvG moeten 
binnengaan, * oudsten kiezen 

in elke gemeente, * gebed en 

vasten om hen op te dragen aan 
de Heer, * alsnog in Perge: het 

Woord spreken. 

 
Geestelijke vrucht: * versterkte 

zielen discipelen, * aangestelde 

oudsten. 

Zendingsverslag 

 

Werk volbracht waarvoor zij aan de 
genade van God waren opgedragen. 

 

Verslag: * alles wat God met hen had 
gedaan, * God had een deur van 

geloof voor de volken geopend. 

(2) Pafos 

 

Bediening: * Woord van God spreken tot 

de proconsul Sergius Paulus. * Joodse 
tovenaar Barjezus (Elymas) slaan met 

tijdelijke blindheid. 

Tegenstand: de tovenaar Barjezus maakte 
de proconsul afkerig van het geloof: vol 

alle bedrog en schurkerij, zoon van de 

duivel, vijand alle gerechtigheid, 
verdraaien rechte wegen van de Heer. 

Wonderen: tovenaar Barjezus slaan met 

tijdelijke blindheid. 
Geestelijke vrucht: de proconsul kwam tot 

geloof en was versteld van de leer van de 

Heer, daar hij zag wat er was gebeurd. 

(2) Iconium 

 

Bediening: spreken over de Heer in de 
synagoge. 

Tegenstand: door ongelovige Joden, opzetten 

gemoederen van en bitter stemmen van de 
volken, verdeeldheid, plan om te mishandelen, 

stenigen. 

Geestelijke vrucht: * grote volksmenigte 

geloofde, * vrijmoedigheid, * getuigenis van 

de Heer, waardoor tekenen en wonderen 

gebeurde door hun handen. 

(4) Derbe 
 

Bediening: * evangelie verkondigen, * 
discipelen maken. 

Geestelijke vrucht: vele discipelen gemaakt. 

 

                                                 
26 Bewerking van Survey of the New Testament, Jensen (p 221) 



 

Evangelische Toerusting School  ETS0203 Handelingen (13-28)  

 

J.M. Zwart Pagina 15 van 16 november 2011 (v 1.0)  

 

Bijlage 3: Samenvatting Tweede Zendingsreis van de apostel Paulus, 49-52 nC27 

 
15:36 15:41 16:6 16:11 17:1 17:10 17:15 18:1 18:18-22 

Antiochië Syrië, Cilicië Mysië, Troas Filippi Thessalonika Berea Athene Korinthe Efeze, Caesarea, 

Antiochië 

Voorbereiding en 

roeping 

Klein Azië Macedonië Achaje  

Missie A Missie B Missie C Terugkeer 

Medewerkers Silas (voorganger, profeet), Timotheüs (gelovige 

Joodse moeder, Griekse vader; goed getuigenis 

van broeders) 

Silas, Timotheüs, Lukas (‘wij’, Hd 16:10) 

 

 Silas, Timotheüs, 

Priscilla en Aquila 

Priscilla en Aquila 

Route Derbe  Lystra  gebied Frygië  gebied 

Galatië  gebied Mysië ( proberen Bythynië; 

verhinderd)  Troas  Macedonië  

Samotrace  Neapolis  Filippi  Amfipolis  Apolonnia  

Thessalonika  Berea   

Athene  Korinthe    Kenchrea  Efeze  

Caesarea  Jeruzalem  

Antiochië 

Bediening * versterken gemeenten, * doorgeven 

verordeningen apostelen en oudsten in Jeruzalem 

* zoeken naar vereerders van God (Hd 16:13), * het evangelie 

verkondigen (16:10): geloof in de Heer Jezus en u zult behouden 

worden (Hd 16:31), * in synagogen prediken: uit de Schriften 

aantonen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat 

Jezus de Christus is (Hd 17:3, 11), * de broeders vermanen (Hd 

16:40), * proclameren dat Jezus Koning is (Hd 17:7) 

Athene * in de synagogen zich onderhouden met de Joden 

en de godsdienstigen, * op de markt zich onderhouden met 

‘hen die hij er aantrof; Korinthe: * aanvankelijk tenten 

maken, * later zich geheel wijden aan het woord: de Joden 

betuigen dat Jezus de Christus is 

Efeze: zich onderhouden 

met de Joden; Jeruzalem: 

groeten gemeente 

Sleutelboodschap verordeningen apostelen en oudsten Jeruzalem 

(Syrië, Cilicië) 

geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden aan heidenen: God beveelt aan de mensen, dat zij zich allen 

overal moeten bekeren (Hd 17:30); aan Joden en 

godsdienstigen: Jezus is de Christus (Hd 18:5) 

 

Tegenstand (en 

bevrijding) 

 

 

Filippi: de verstoring door de slavin met de waarzeggende geest 

(uitdrijving), de aanklacht van de meesters van de slavin, de geseling 

en de gevangenneming door de bestuurders (aardbeving en 

vrijlating); Thessalonika: volksoploop door jaloerse Joden en mannen 

van het gepeupel en halsoverkop vertrek (borgtocht); Berea: 

opschudding en verwarring door Joden uit Thessalonika (wegzending 

dor broeders). 

Athene: uitgemaakt voor ‘naprater’, bespot door Griekse 

wijsgeren; Korinthe: weerstand, lastering een aanklacht 

door de Joden bij de proconsul (die hierover geen rechter 

wilde zijn) 

 

Tekenen en wonderen * verhinderd door de Geest van Jezus naar 

Bythynië te gaan, * gezicht van de Macedonische 

man (roeping van God om daar het evangelie te 

verkondigen) 

* uitdrijving van de waarzeggende geest in de naam van Jezus 

Christus, * aardbeving en opengaande gevangenisdeuren volgend op 

de lofprijs 

  

Geestelijke vrucht * gemeenten bevestigd in het geloof, * dagelijkse 

toename gemeenten 

 

 

Filippi: Lydia werd gedoopt en stelde haar huis open, de 

gevangenbewaarder en zijn hele huis kwam tot geloof en liet zich 

dopen; Thessalonika: * sommigen van de Joden, een grote menigte 

van godsdienstige Grieken en niet weinig voorname vrouwen werden 

overtuigd; Berea: * veel Joden en niet weinig aanzienlijke Griekse 

vrouwen en mannen kwamen tot geloof 

Athene: sommige Grieken geloofden en sloten zich bij 

Paulus aan; Korinthe: geloof bij Crispus (hoofd synagoge) 

en zijn huis en bij vele Korinthiërs die zich ook lieten dopen 

 

Sleutelvers Hd 16:5 Hd 16:31 Hd 17:30  
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18:23 18:24 19:1 19:8 19:21 20:1 20:7 20:13 20:17 21:1-17 

Galatië en Frygië 

 

Apollos Paulus 

naar Efeze 

‘Teaching and 

preaching’ 

Opstand Macedonië en Griekenland Troas Naar Milete Afscheid Naar Jeruzalem 

Efeze van Troas naar Jeruzalem 

Missie A Missie B Missie C 

Vervolg Nieuw Vervolg Afsluitend 

Ongeveer 3 jaar 10-14 maanden 

Medewerkers Priscilla en Aquila, Timotheüs, Erastus, Gajus, Aristarchus Sopater (zoon van Pyrrhus) uit Berea, Aristarchus en 

Secundus uit Thessalonika, Gajus uit Derbe, Timotheüs (uit 

Lystra), Tychus en Profimus uit Asia, Lukas (Hd 20:6) 

Lukas  

Route Galatië  Frygië (hoger gelegen streken)  Efeze  Macedonië  Griekenland  Macedonië  Filippi  

Asia  

Troas  (Paulus lopend naar) Assus  Mityléne  Samos  Trogyllium 

 Miléte  Cos  Rhodus  Pátara   Syrië  Tyrus  Ptolemaïs  

Caesarea  Jeruzalem 

Bediening 

 

 

 

 

 

* nauwkeuriger uitleggen van de weg van God door Priscilla en Aquila 

aan Apollos, * onderwijs over de Heilige Geest door Paulus aan de 

discipelen, * vrijmoedig spreken, betogen en overreden betreffende het 

koninkrijk van God (eerst in de synagoge, later in de school van 

Tyrannus), * allen die in Asia woonden (Joden en Grieken) hoorden het 

woord van God, * discipelen vermanen 

* de gelovigen vermanen (met vele woorden) * Troas: preken in de samenkomst op de eerste dag van de week, * Milete: 

toespreken, waarschuwen, toerusten en bidden met de oudsten van Efeze, * 

Tyrus: bidden met de discipelen, * Ptolemaïs: groeten van de broeders 

Sleutelboodschap het koninkrijk van God vermaning (bemoediging, vertroosting * voorzegging van Paulus’ aanstaande gevangenneming (door de Heilige 

Geest en profeten), * Paulus bediening ‘zowel aan Joden als Grieken de 

bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus’ betuigen, zijn door de Heer 

Jezus gegeven bediening ‘om het evangelie van de genade van God’ te 

betuigen, ‘het koninkrijk’ te prediken en ‘de hele raad van God’ te 

verkondigen (Hd 20:21, 24-27) 

Tegenstand (en 

bevrijding) 

 

* verharding en ongehoorzaamheid in de synagoge, kwaadspreken van 

de Weg (afscheiding en vervolg in de school van Tyrannus), * imitatie-

exorcisten (die overmeesterd werden door de mens in wie de boze geest 

was), * opschudding door kunstenaars en werklieden o.l.v. zilversmid 

Demetrius, twee uur lang schreeuwden zij: groot is de Artemis van de 

Efeziërs (verwarring, de meesten wisten niet waarom zij waren 

samengekomen, de stadsschrijver ontbond de vergadering omdat er geen 

aanleiding tot oproer was) 

door de Joden werd een aanslag gesmeed vermelding van de aanslagen van de Joden 

Tekenen en wonderen 

 

* in talen spreken en profeteren door de discipelen nadat de Heilige 

Geest op hen was gekomen, * God deed buitengewone krachten door de 

handen van Paulus, zelfs zweetdoeken en gordeldoeken van zijn lichaam 

deden ziekten wijken en boze geesten uitgaan 

 * in Troas jongeman Eutychus teruggebracht uit de dood, * profetische 

voorzeggingen (vgl. Hd 20:21) van de op handen zijnde gevangenneming 

van Paulus: door de discipelen in Tyrus, door de profeet Agabus uit Judea 

Geestelijke vrucht 

 

* ongeveer twaalf discipelen werden gedoopt tot de naam van de Heer 

Jezus en de Heilige Geest kwam op hen, * n.a.v. de imitatie-exorcisten: 

vrees, de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt, vele gelovigen 

beleden hun daden, velen die toverkunsten hadden bedreven, 

verbrandden hun boeken, * toename woord van de Heer, met macht en 

sterkte 

 bedroefdheid en steun (Hd 20:37; 21:5, 12, 13,16) 

Sleutelvers Hd 19:8 Hd 20:2 Hd 20:24 
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