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Handelingen van de Apostelen 
Les 8/13 : De eerste zendingsreis (Hand. 13-15) 

http://www.middletownbiblechurch.org/ainacts/ainacts.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) 
Vertaling door M.V. Update 01-01-2016 

 
 

Een zendingsteam wordt uitgezonden vanuit Antiochië 
In Handelingen hoofdstuk 10 leerden we dat in de stad Caesarea, Cornelius en andere Heidenen het 
Woord van God hoorden dat Petrus predikte. Zij geloofden en werden gered (zie Les 6 van deze 
reeks). In Handelingen hoofdstuk 11 leerden we dat een groot aantal Heidenen in Antiochië het 
evangelie geloofden en gered werden (Handelingen 11:20-21). 

 
Kaart genomen uit Nelson’s Complete Book of Bible Maps & Charts, p. 370-371 (M.V.) 

Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Paulus-reizen_kaarten.pdf 

Een Nederlandstalige kaart van Paulus’ zendingsreizen vind u hier: 
http://www.verhoevenmarc.be/handelingen.htm 

God wilde dat het evangelie ook naar andere steden ging. Andere Heidenen (en ook Joden) moesten 
de evangelieboodschap horen. De gelovigen in Antiochië wilden hetzelfde als wat God wilde. Zij 
wilden Gods boodschap van redding uitzenden naar anderen. Toen deze gelovigen baden en uitza-
gen naar Gods wil, zette de Heilige Geest twee mannen apart. Wie waren deze twee mannen (Han-
delingen 13:2)? 1) Barnabas en 2)Saulus. God had voor hen een groots werk te doen! 
Wie zond deze mannen uit op zendingsreis (Handelingen 13:4)? De Heilige Geest. Ooit vertelde de 
Heer Jezus Zijn discipelen om God te bidden voor arbeiders in Zijn oogst (Mattheüs 9:38). 
De gelovigen in Antiochië hadden ook een aandeel in dit grote werk. Vooraleer Barnabas en Saulus 
uitgezonden werden, baden de gelovigen en legden hun handen op hen (Handelingen 13:3). Dit 
opleggen van de handen communiceerde het volgende: “Barnabas en Saulus, wij weten dat God 
jullie uitgeroepen heeft voor dit werk. Wij leggen onze handen op jullie omdat wij ons identificeren 

http://www.middletownbiblechurch.org/ainacts/ainacts.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Paulus-reizen_kaarten.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/handelingen.htm
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met jullie in dit werk en wij willen dat jullie weten dat we zullen bidden en God zullen vragen dit 
werk te zegenen”.  
Gods arbeiders voor deze belangrijke missie waren Barnabas en Saulus, maar er was nog een man 
die erbij kwam als dienaar. Zijn naam was Johannes (Handelingen 13:5), die ook Markus genoemd 
werd (Handelingen 12:25). Deze was dezelfde man die later het evangelie van Markus schreef. 
Markus was de neef van Barnabas (Kolossenzen 4:10). 

De zendingsreis 
Deze eerste zendingsreis duurde ongeveer anderhalf jaar, en het zendingsteam reisde vele honder-
den kilometers over zee en land. De kaart bovenaan toont alle plaatsen waar zij naartoe gingen. Als 
u Handelingen 13 en 14 leest kan u naar deze kaart kijken om Barnabas en Saulus te volgen. 

Het eiland Cyprus 
De zendelingen begonnen hun reis met aan boord te gaan van een schip dat naar Cyprus zeilde. 
Barnabas kende dit eiland goed omdat hij van Cyprus afkomstig was (Handelingen 4:36). 
Hun eerste halte was de stad Salamis, waar zij het Woord van God predikten in de synagogen van 
de Joden (Handelingen 13:5). Een synagoge was een plaats waar de Joden samenkwamen om te 
bidden en de Schriften te lezen. Gewoonlijk zouden Saulus en Barnabas, als zij in een stad kwamen, 
eerst naar de synagoge gaan om daar Christus te prediken tot de Joden. 
Vervolgens reisden zij naar het andere eind van het eiland, naar de stad Pafos. Hier ontmoetten zij 
een magiër (of tovenaar) Barjezus of Elymas genaamd (Handelingen 13:6-8). Deze man was een 
Jood die beweerde een ware profeet van God te zijn. Was hij werkelijk een ware profeet of was hij 
een valse profeet (Handelingen 13:6)? Een valse profeet. Hij was geen vriend maar een vijand 
(Handelingen 13:10), geen kind van God maar een kind van de duivel (Handelingen 13:10). Wan-
neer ook God een groot werk doet, tracht Satan dit te verhinderen of te stoppen. Deze magiër wilde 
dat Sergius Paulus, de stadhouder (Grieks: anthupatos = proconsul), Gods Woord niet hoorde 
(Handelingen 13:7-8). 
Gods hand kwam in een oordeel neer op deze boze man. Wat gebeurde er met deze tovenaar (Han-
delingen 13:11)? Hij werd met blindheid geslagen. 
Deze man was reeds geestelijk blind (Johannes 3:19-20; 1 Johannes 2:11) en plots, door Gods oor-
deel, werd hij ook fysisch blind! Wat deed proconsul Sergius Paulus als gevolg van dit wonder 
(Handelingen 13:12)? Hij geloofde. 
In Handelingen 13:9 leren we dat Saulus ook Paulus genoemd werd. Vóór Handelingen 13:9 wordt 
hij altijd “Saulus” genoemd, maar na Handelingen 13:9 wordt hij altijd “Paulus” genoemd. Vanaf 
hier zullen we in deze lessen naar hem verwijzen als PAULUS. 

Antiochië in Pisidië 
Het team verliet Cyprus en arriveerde in Perge (in het huidige Turkije; dit is een reis van ongeveer 
300 km over zee). Het was in Perge dat Johannes Markus besliste om terug te keren (zie Handelin-
gen 13:13 en 15:38). Vanaf dit punt zouden Paulus en Barnabas reizen zonder Markus. 
De volgende stad waar zij kwamen was Antiochië in Pisidië (Handelingen 13:14). Op de kaart bo-
venaan kan je zien dat er twee (!) steden zijn die Antiochië genoemd worden. Hou ze goed uit el-
kaar (ze zijn rood omcirkeld). 
Paulus en Barnabas kwamen op de sabbat (zaterdag) de synagoge binnen en zetten zich neer (Han-
delingen 13:14). Nadat de Schriften waren gelezen vroegen de leiders van de synagoge Paulus en 
Barnabas of zij iets wilden zeggen tot het volk (Handelingen 13:15). Wie stond toen op om te spre-
ken (Handelingen 13:16)? Paulus. 
Paulus’ boodschap wordt gevonden in Handelingen 13:16-41. Hierin sprak hij over bepaalde dingen 
uit het Oude Testament die erg vertrouwd waren voor de Joden (zoals de tijd toen God de Israëlie-
ten bevrijdde uit Egypte, de reis in de wildernis, de periode van de rechters, koning Saul en koning 
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David). Daarna predikte hij hen Christus. Aan het eind van zijn boodschap vertelde hij hen hoe hun 
zonden vergeven en gerechtvaardigd konden worden (Handelingen 13:38-39). Wie zal God vergif-
fenis schenken en rechtvaardigen, volgens Paulus (zie vers 39)?  

1. Allen die geloven. 
2. Allen die geloven en besneden zijn. 
3. Allen die geloven, besneden zijn en de Wet van Mozes houden. 
4. Allen die geloven en die trachten een goed leven te leiden.  

Sommige Heidenen woonden ook diensten bij in de synagoge. Nadat Paulus zijn prediking van het 
evangelie beëindigd had, wie wilde toen dat Paulus volgende sabbat zou terugkeren om opnieuw te 
prediken – de Joden of de Heidenen (Handelingen 13:42)? De Heidenen! Wie keerde een week later 
terug om Paulus te horen: enkele mensen of een grote menigte (Handelingen 13:44)? Bijna heel de 
stad. 
Wie bezorgde Paulus en Barnabas problemen en dwongen hen de stad Antiochië te verlaten (Han-
delingen 13:45, 50)? De Joden. Waarom schudden Paulus en Barnabas het stof van hun voeten (zie 
Handelingen 13:51 en vergelijk Mattheüs 10:14)? 
De ongelovige Joden waren vervuld met afgunst (Handelingen 13:45) of jaloezie, maar de geredde 
Joden en Heidenen waren vervuld blijdschap en met de Heilige Geest (Handelingen 13:52)1. De 
Heilige Geest deed een machtig werk in de harten van mannen en vrouwen. 

Ikonium 
De volgende stad was Ikonium (Handelingen 14:1) en andermaal gingen Paulus en Barnabas naar 
de synagoge en predikten het goede nieuws van redding. Toen geloofden zowel sommige Joden als 
sommige Grieken (Heidenen), volgens Handelingen 14:1. Wie veroorzaakte problemen voor Paulus 
en Barnabas (Handelingen 14:2)? De ongelovige Joden. 
Zij bleven een “lange tijd” in deze stad (Handelingen 14:3). God deed tekenen en wonderen door 
Paulus en Barnabas (Handelingen 14:3). 
De stad was verdeeld – sommigen waren voor Paulus en Barnabas, en anderen waren tegen hen 
(Hand. 14:4). Zij hadden vrienden en vijanden. Sommigen hielden van hen, anderen haatten hen. 
Dit was evenzo waar toen de Heer Jezus op aarde predikte. De mensen waren toen ook verdeeld (zie 
Johannes 10:19-21). 
Uiteindelijk werden Paulus en Barnabas gedwongen de stad Ikonium te verlaten omdat hun vijan-
den aanstalten maakten om hen te stenigen (Handelingen 14:5-6)! 

Lystre en Derbe 
De volgende stad was Lystre. Hier vonden zij een kreupele man die nooit had kunnen lopen (Han-
delingen 14:8). Wat gebeurde er met deze man (Handelingen 14:9-10)? Door toedoen van Paulus’ 
bevel sprong hij op en kon lopen! 
De mensen in Lystre waren erg bijgelovig. Toen zij dit grote wonder zagen, dachten zij dat Barna-
bas en Paulus goden waren en dat zij naar de aarde waren gekomen in de gelijkenis van mensen! 
Volgens Handelingen 14:12, noemden zij Barnabas Zeus (de koning van de goden. Romeinse te-
genhanger: Jupiter [SV 1977]) en zij noemden Paulus Hermes (zoon van Zeus en de boodschapper 
van de goden. Romeinse tegenhanger: Mercurius [SV 1977]). In de Griekse mythologie was Her-
mes de god die boodschappen overbracht van de goden naar de mensen. Waarschijnlijk dachten zij 
dat Paulus de boodschappergod was omdat hij meestal sprak. 
Toen de mensen van de stad aanstalten maakten om dieren te offeren aan deze twee “goden”, wie 
stopte hen toen (Handelingen 14:13-18)? Barnabas en Paulus. Paulus was in staat deze gelegenheid 
te baat te nemen om tot hen te spreken over de ware, levende God. Lees Handelingen 14:15: 

 
1 Er bleef een gemeente die met blijdschap en met de Heilige Geest vervuld was. 
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de levende God Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is, 
gemaakt heeft. 

Paulus en Barnabas  Ook wij zijn mensen net zoals u. 

de valse goden van Lystre De zinloze dingen. 
 
Paulus’ vijanden in Antiochië en Ikonium waren er niet tevreden mee dat Paulus hun steden had 
verlaten. Deze Joden jaagden Paulus en Barnabas achterna en kwamen tot in Lystre. Zij wilden voor 
eens en altijd Paulus doen stoppen met prediken. Wat deden zij met Paulus (Handelingen 14:19)? 
“Zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit”. Paulus vermeldt dit in 2 Korinthiërs 11:25. 
Nadat zij dit gedaan hadden, sleepten zij Paulus de stad uit, denkend dat hij dood was (Handelingen 
14:19). Was hij werkelijk dood? Nee. Niet veel mensen worden gestenigd en kunnen dat nog naver-
tellen! De Heer zorgde voor Paulus op een wonderlijke wijze. De volgende dag stond Paulus ge-
woon op een reisde naar Derbe. God versterkte Paulus! Als dit vandaag met iemand zou gebeuren 
dan zou hij minstens een maand nodig hebben om in een ziekenhuis te herstellen! Maar God werkte 
in Paulus’ lichaam en versterkte hem zodat hij onmiddellijk kon reizen en prediken. 
Derbe was een stad waar Paulus niet erg vervolgd werd. In alle andere steden hadden de ongelovige 
Joden Gods zendelingen vervolgd en zelfs getracht hen te doden. Lees wat Paulus zei over andere 
Joden die gelovigen trachtten te vervolgen (1 Thessalonicenzen 2:15-16). Het Joodse volk was de 
prediking van het evangelie erg vijandig gezind. 

De terugreis 
Na gepredikt en onderwezen te hebben in Derbe, keerde Paulus terug naar Lystre (waar hij geste-
nigd was), dan naar Ikonium (waar hij bijna gestenigd was) en zo terug naar (Pisidisch) Antiochië 
(waar hij de stad moest uitvluchten) – zie Handelingen 14:21. Waarom zou het zendelingenteam 
terugkeren naar deze plaatsen? Ofwel waren zij gek, ofwel waren zij erg moedig! 
Paulus en Barnabas waren bezorgd over de gelovigen in deze steden (Handelingen 14:22). Zij wil-
den deze discipelen aanmoedigen (Handelingen 14:22) en er zich van verzekeren dat elke kerk 
mannen had die de gelovigen konden leiden en leren (Handelingen 14:23). De discipelen werden 
gezegd om te volharden in het geloof (Handelingen 14:22; om trouw te blijven aan de Heer niette-
genstaande er vervolging kon komen en de dingen erg moeilijk konden worden). Paulus en Barna-
bas vertelden hen dat “wij door veel verdrukkingen het Koninkrijk van God moeten ingaan” (Han-
delingen 14:22). Ook Jezus vertelde Zijn discipelen dat zij verdrukkingen moesten verwachten (Jo-
hannes 16:33). 
Soms ontvangen mensen Gods Woord met vreugde, maar wanneer er verdrukking en vervolging 
komt, omwille van Gods Woord, dan vallen zij af (Mattheüs 13:20-21). Paulus en Barnabas wilden 
niet dat dit zou gebeuren met de gelovigen in deze steden. Zij wilden dat zij zouden volharden in 
het geloof en God zouden vertrouwen om elke moeilijkheid en elk gevaar te boven te komen. De-
zelfde God die Paulus en Barnabas op wonderlijke wijze hielp en beschermde, was dezelfde God 
die zorg kon dragen voor deze nieuwe gelovigen. 
Uiteindelijk keerde het zendingsteam terug in (Syrisch) Antiochië, de kerk vanwaar zij uitgezonden 
waren (Handelingen 14:26). Paulus en Barnabas brachten rapport uit van de grote dingen die God 
had gedaan, en in het bijzonder hoe God “voor de heidenen de deur van het geloof geopend had 
(Handelingen 14:27). 

Wat moesten de Heidenen doen om gered te worden? 
Bepaalde Joden van Judea kwamen naar (Syrisch) Antiochië en vertelden de gelovigen uit de Hei-
denen iets dat verkeerd was. Zij zeiden: “Als u niet BESNEDEN wordt volgens het gebruik van 
Mozes, kunt u niet zalig [= gered] worden” (Handelingen 15:1). Besnijdenis was iets dat gedaan 
werd bij elke Joodse man (gewoonlijk acht dagen na de geboorte). Zie Genesis 17:10-14. Andere 
Joden begonnen te leren dat de Heidenen besneden moesten worden en dat zij ook de Wet van Mo-
zes moesten houden om gered te worden. Was deze leer waar of vals? Wat leert de Bijbel? 
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a) Toen Petrus predikte tot Cornelius de Heiden, vertelde hij hem toen dat hij besneden moest 
worden of dat hij de Wet van Mozes moest houden, of vertelde hij hem te geloven in Christus 
(Handelingen 10:43)? Geloven.  

b) Toen Paulus predikte in de synagoge in (Pisidisch) Antiochië (waar ook Heidenen aanwezig 
waren – zie Handelingen 13:42), vertelde hij de mensen toen dat zij gered moesten worden door 
besnijdenis en het houden van de Wet, of vertelde hij hen dat zij gered moesten worden door ge-
loof (Handelingen 13:38-39)? Door geloof.  

c) Worden volgens Petrus mensen gered door besnijdenis en het houden van de Wet, of worden 
mensen gered door genade (Handelingen 15:11)? Door genade.  

d) Wat zegt Handelingen 16:31 precies?: 
1. “Geloof in de Heere Jezus Christus en word besneden en u zult gered worden”.  
2. “Geloof in de Heere Jezus Christus en houd de Wet en u zult gered worden”. 
3. “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden”.  

Hebt u dit gedaan. Bent u gered? Hoe weet u dat u gered bent? Bent u dankbaar dat de evangelie-
boodschap ook tot de Heidenen is gekomen? Bent u dankbaar voor de eenvoud van de evangelie-
boodschap? 
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