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Handelingen van de Apostelen 
Les 12/13 : De storm en de schipbreuk (Hand. 27-28) 

http://www.middletownbiblechurch.org 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) 
Vertaling en kaarten/plaatjes door M.V. Update 3-1-2016 

 
De laatste hoofdstukken van Handelingen bespreken Paulus’ gevangenneming, eerst door de Joden 
en daarna door de Romeinen. Het was Gods plan voor Paulus om naar Rome te gaan (zie Handelin-
gen 23:11). Deze les gaat over de wonderlijke reis die Paulus als gevangene naar Rome bracht. 
Paulus is ongeveer twee jaar een gevangene te Caesarea geweest. Uiteindelijk werd er beslist dat 
Paulus naar Rome moest gebracht worden. Deze reis ging over zee, niet over land. De volgende 
kaart laat je zien waar het schip dat Paulus vervoerde naartoe zeilde: 

 
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 je hier: 
http://www.verhoevenmarc.be/handelingen.htm 

De gevaarlijke reis 
Paulus’ reis naar Rome wordt nauwkeurig beschreven in hoofdstuk 27. Paulus wist wat de gevaren 
en grillen van de zee waren (zie 2 Korinthiërs 11:26). Hoevele malen had Paulus reeds schipbreuk 
geleden (2 Korinthiërs 11:25)? Driemaal. Hoe lang dobberde hij in het water van de Middellandse 
Zee (2 Korinthiërs 11:25)? Een heel etmaal. 
Toen Paulus een volgende moeilijke zeereis onder ogen zag, herinnerde hij zich iets wat de Heer 
hem had gezegd in Handelingen 23:11. Wat had God hem gezegd?: U moet in Rome getuigen. 
God houdt altijd woord. Kon een dode Paulus in Rome getuigen? Paulus wist dat hij in Rome moest 
aankomen omdat God niet liegen kan. De reis naar Rome kon gevaarlijk en moeilijk zijn, maar de 
bestemming was gekend! Paulus wist dat hij zou aankomen in Rome! 

http://www.middletownbiblechurch.org
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Paulus-reizen_kaarten.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/handelingen.htm
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Als u een gelovige bent, is uw bestemming dan gekend? Volgens Mattheüs 7:14 is iedere gelovige 
op een reis “die naar het leven leidt”. Petrus vertelt ons dat wij een erfenis hebben die voor ons be-
waard wordt in de hemelen (1 Petrus 1:4). Jezus heeft ons beloofd dat wij op een dag met Hem in 
de hemel zullen zijn (Johannes 17:24; 14:2-3). Zal God Zijn Woord houden? Daarom kan elke ge-
lovige zeggen: “Ik weet dat ik op een dag veilig in de hemel zal aankomen omdat Hij dit zo heeft 
gezegd!” Onze reis door het leven kan soms moeilijk zijn, maar onze bestemming is gekend en be-
stemd! 
Paulus’ reis kan gevolgd worden op bovenstaande kaart. Onthoud dat Paulus een gevangene was, en 
er waren ook nog andere gevangenen aan boord van het schip (Hand. 27:1). Het eerste schip zeilde 
naar de stad Myra in Lycië alwaar Paulus in een groot schip (zeer waarschijnlijk een graanschip: 
Handelingen 27:38) stapte, uit Alexandrië, dat naar Italië voer (zie Handelingen 27:5-6). De passa-
giers op dit schip bestonden uit Paulus, andere gevangenen, soldaten en de zeelieden. Wat was het 
totale aantal mensen aan boord (Handelingen 27:37)? “Tweehonderdzesenzeventig”. 
Reeds aan het begin van de reis was het zeilen moeilijk. Toen zij het eiland Kreta bereikten, waar-
schuwde Paulus hen niet verder te zeilen maar daar te overwinteren (Handelingen 27:9-10).  
Het was reeds oktober en het gevaarlijkste seizoen voor het 
zeilen was van 14 september tot 11 november. Luisterden zij 
naar het goede advies dat Paulus hen gaf (Handelingen 
27:11)? In plaats van aandacht te schenken aan Paulus’ waar-
schuwing, beslisten zij om de stad Fenix te bereiken om daar 
te overwinteren. Zij zeilden naar Fenix, maar ze geraakten er 
niet (rechts een detailkaartje van het eiland Kreta; de grote 
pijl toont de richting van de stormwind).  

De furieuze storm 
Plots kwam er een furieuze storm op vanuit het noord-oosten (Euroclydon genoemd – vers 14). Er 
was niets wat de bemanning kon doen behalve het schip naar het midden van de Middellandse zee 
te laten afdrijven. Zij waren nu gevangen door deze storm! Vele dagen kon overdag geen zon en ‘s 
nachts geen sterren gezien worden (Handelingen 27:20). Zij die op het schip waren hadden alle 
hoop opgegeven (Handelingen 27:20) en waren zeker dat zij in de storm zouden sterven. 

Paulus brengt goed nieuws 
Toen God tot Paulus sprak in het midden van deze storm, wat zei de Heer dan (Handelingen 
27:24)? “Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan”. 
Paulus zou veilig naar zijn bestemming gebracht worden; wie zou ook veilig aankomen (Handelin-
gen 27:24)? “Allen die met u varen”. Vanwege Paulus was God 275 andere mensen genadig! Soms 
hebben de ongeredden veel te danken aan de gelovigen. God zou de stad Sodom niet vernietigd 
hebben als daar slechts tien rechtvaardigen zouden gewoond hebben (Genesis 18:32). 
Geloofde Paulus wat God zei (Handelingen 27:25)? Hij geloofde God. Paulus kon gezegd hebben: 
“Ik weet dat wij allen deze storm zullen overleven. Ik weet dit omdat God dit zo gezegd heeft! 
Paulus bemoedigde ook de bemanning om iets te eten, om terug op krachten te komen. Hoevele 
dagen hadden zij niet meer gegeten (Handelingen 27:33)? Veertien dagen. Paulus nam het voor-
beeld (zie vers 35). Hij nam het brood, dankte God in aanwezigheid van allen, en na het gebroken te 
hebben begon hij te eten (vers 35). Was Paulus beschaamd om te bidden met die ongeredde mensen 
rondom zich? Nee. Hij was echt dankbaar toen hij bad. Zo ook moeten wij onze dankbaarheid tonen 
als wij gaan eten. Toen de bemanning Paulus zag eten, vatten zij moed en begonnen ook te eten 
(Handelingen 27:36)! 

Veilig en zeker op het schip van geloof 
Paulus was op een schip dat naar Rome voer. Elke gelovige is onderweg naar de hemel. Wij kunnen 
ons de gelovige voorstellen als zijnde op reis in een schip. Elke gelovige zit op “het schip van ge-
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loof”, dat naar de hemel vaart. God vertelde Paulus dat hij veilig zou aankomen in Rome. God ver-
telt Zijn gelovigen dat zij veilig zullen aankomen in de hemel: 

 
HET SCHIP VAN PAULUS HET SCHIP VAN GELOOF 

Hoevelen op dit schip zouden verloren gaan vol-
gens Gods Woord (Handelingen 27:22)? Nie-
mand. 

Hoevelen op dit schip van geloof zullen verloren 
gaan (Johannes 10:27-30)? Niemand. 

Hoevelen zouden gered worden (Handelingen 
27:24)? Allen. Wie zei dit zo (Handelingen 
27:25)? God. 

Hoeveel gelovigen zullen gered worden en eeu-
wig leven ontvangen (Joh. 6:37-40)? Allen. Wie 
zei dit zo? God. 

Noot: Getrouwe afbeelding van een Romeins handelsschip 

God zal alle ware gelovigen veilig naar de hemelse bestemming brengen! Betekent dit dan, omdat 
we gered en veilig zijn, wij dwaas kunnen handelen en naar believen kunnen leven? Zei Paulus tot 
de bemanning: “Omdat God jullie een veilige vaart heeft beloofd, kan je dwaas handelen en uit het 
schip springen en doen wat jullie ook maar willen”? 
In Handelingen 27:30 leren we dat sommigen van de zeelieden hun levens in veiligheid trachtten te 
brengen door het schip te verlaten. Zij handelden dwaas en onverantwoordelijk jegens de anderen in 
het schip. Merk Paulus’ strenge waarschuwing op in vers 31: “Als zij niet in het schip blijven, kunt 
u niet gered worden”. Wegens deze waarschuwing bleven zij in het schip. Hoevelen van de mensen 
op dit schip kwamen veilig aan land (Handelingen 27:44)? Allen. 
Sommigen zeggen wellicht: “Omdat ik gered ben en naar de hemel ga, kan ik leven naar believen, 
en God zal me nog steeds naar de hemel brengen”. Zulke mensen leven DWAAS en GEVAAR-
LIJK! 
Wat als iemand veilig uit het drijfzand wordt getrokken, zou hij er dan terug in springen? Wat als 
een persoon gered wordt uit een brandend gebouw, zou hij er terug in lopen? Stel dat God iemand 
redt van zonde. Zou die persoon dan in zonde gaan leven omdat hij toch gered is? “Zullen wij 
dan in de zonde blijven?” (Romeinen 6:1). Wat is uw antwoord (Romeinen 6:2)? 
Paulus vertelde de mensen op zijn schip dat zij gered zouden worden en de storm zouden overleven, 
maar hij vertelde ze niet dat zij nu dwaas konden handelen. Op dezelfde manier vertelt God de ge-
lovige dat hij gered is en dat hij veilig in de hemel zal aankomen. Maar, God zegt de gelovige niet 
dat hij dwaas en zondig kan leven! Wanneer God een persoon uit de modderpoel van de zonde 
haalt, dan wil Hij niet dat die persoon terug in de modder springt! Sommigen doen dat toch, en dan 
is het volgende Schriftwoord op hen van toepassing: “De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uit-
braaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder” (2 Petrus 2:22). Nee, God wil 
dat de gelovige blijft staan op de ROTS (Psalm 40:1-3)! 

Van een moordenaar tot een god 
Paulus en de anderen met hem leden schipbreuk op het eiland Malta (Handelingen 28:1). De inland-
se bevolking (Grieks: barbaroi  barbaren) op het eiland waren toen  erg vriendelijk (zie Hande-
lingen 28:2). 
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Zij staken een warm vuur aan voor de vermoeide en natte overlevenden. Zat Paulus gewoon aan het 
vuur of maakte hij zich nuttig (Handelingen 28:3)? Hij had “een bos takken bijeengeraapt en op het 
vuur gelegd”. Paulus wist hoe een handje toe te steken en we kunnen leren van zo’n goed voor-
beeld. Toen Paulus wat takken op het vuur wierp, kwam er door de hitte een adder uit die hem in 
zijn hand beet (Handelingen 28:3). Dit was een erg giftige slang en het gif zou binnen enkele se-
conden in werking treden. Jezus heeft de apostelen bescherming beloofd tegen zoiets? Zie Markus 
16:17-18. 
Toen de barbaren zagen dat de slang zich had vastgebeten aan Paulus’ hand, dachten zij dat hij een 
moordenaar moest zijn (Handelingen 28:4). Ook al hadden deze mannen waarschijnlijk nooit een 
Bijbel gezien, wisten zij dat MOORDENAARS VERDIENEN TE STERVEN! Deze barbaren wis-
ten dat zonde moet gestraft worden! Zij wisten dat “het loon van de zonde de dood” is (Romeinen 
6:23). Zij dachten dat Paulus gestraft werd door middel van die slang, en dus geloofden zij dat hij 
schuldig was aan een grote misdaad.  
Hebt u ooit iets gedaan wat de dood waardig is? De meesten van ons hebben nooit iemand gedood. 
Wij hebben nooit een bank beroofd. Maar hebben wij iets gedaan dat de dood waardig is (zie Ro-
meinen 1:29-32)? Ieder van ons heeft gezondigd (Romeinen 3:23) en alle zondaars verdienen de 
dood (Romeinen 6:23)! Het goede nieuws is dat Christus voor ons gestorven is (Romeinen 5:8). 
Hij stierf als onze zondeloze Plaatsvervanger! Hij stierf opdat wij Gods gave van eeuwig leven 
zouden ontvangen (Romeinen 6:23). 
Toen de barbaren zagen dat Paulus niet stierf (Handelingen 28:5-6), veranderden zij snel van ge-
dachten en zeiden dat Paulus een god moest zijn (Handelingen 28:6). Binnen enkele seconden ver-
anderde Paulus voor hen van een moordenaar in een god! Waarschijnlijk heeft Paulus deze mensen 
direct op andere gedachten willen brengen, zoals hij eerder deed in Lystre (Handelingen 14:8-15). 
Paulus was slechts een zondaar, gered door genade, en een man die God op wonderlijke wijze kon 
gebruiken! 
God weet wat Hij doet! Hij vergist Zich nooit! Wij worden niet bestuurd door “tegenslag” of “goed 
geluk”, maar door een GOEDE HEER! Problemen en moeilijkheden kunnen God niet tegenhouden 
om Zijn goede voornemens uit te werken. Zelfs een furieuze storm kon Paulus niet van Gods voor-
genomen bestemming afbrengen. 
God laat wel dingen gebeuren (problemen, moeilijkheden, gevaren) maar Hij laat alle dingen sa-
menwerken voor ons goed (Romeinen 8:28). Wij moeten Hem altijd geloven en vertrouwen. 
In Filippenzen 1:6 zien we dat de gelovige erop moet vertrouwen dat God zal voleindigen wat Hij is 
begonnen. Wat soort van werk is God begonnen? Een goed werk. Waar is Hij dat werk begonnen? 
in ons. Hij zal dit werk ook voltooien. 
In de volgende les zullen we zien hoe God Paulus gebruikte in de stad Rome, niettegenstaande hij 
een gevangene was! 
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