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Handelingen van de Apostelen 
Les 10/13 : De derde zendingsreis (Hand. 18-21) 

http://www.middletownbiblechurch.org 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) 
Vertaling, bewerking en plaatjes door M.V. Update 2-1-2016 

 
 
Paulus’ derde zendingsreis was anders dan de eerste twee. Tijdens de eerste twee reizen bereikte 
Paulus nieuwe gebieden waar hij het evangelie predikte en kerken stichtte. Tijdens de derde reis 
bezocht Paulus geen nieuwe gebieden, maar ging hij de gelovigen versterken in steden waar hij 
reeds geweest was (vergelijk Handelingen 18:23). 
Tijdens de tweede zendingsreis stuurde de Heilige Geest Paulus weg uit Asia (Handelingen 16:6) 
omdat God wilde dat Paulus tijd moest besteden in Europa (Filippi, Thessalonica, Korinthe, Athene, 
enz.). Tijdens de derde zendingsreis besteedde Paulus de meeste tijd in Asia, in de stad Efeze. 
De volgende kaart toont de meeste plaatsen waar Paulus naartoe ging gedurende zijn derde reis. 
Houd in gedachten dat hij de meeste tijd doorbracht in de stad Efeze (ongeveer drie jaar): 

 
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 

In deze les willen we eens kijken naar enkele opwindende dingen die gebeurden in Efeze tijdens 
Paulus’ bezoek. We zullen ook leren over Eutychus, een jonge man die in slaap viel en de dood in 
stortte terwijl Paulus aan het prediken was! 

http://www.middletownbiblechurch.org
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Paulus-reizen_kaarten.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/handelingen.htm
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Bijgeloof, magie, hekserij en afgoden 
Het volk in de stad Efeze was erg afgodisch en bijgelovig. Zij geloofden in magie en hekserij. Zij 
aanbaden valse goden. Paulus kwam naar deze stad met de boodschap van de ware en levende God. 

Bijzondere wonderen 
God werkte door Paulus om verbazingwekkende wonderen te doen (Handelingen 19:11). Wat ge-
beurde er met de zieken (Hand. 19:12)? De ziekten weken van hen. Wat gebeurde er met hen die 
bezeten waren door demonen (Hand. 19:12)? De boze geesten gingen uit hen weg”. 
Deze wonderen werden verricht op een ongebruikelijke manier. Zweetdoeken en dingen die tot Pau-
lus’ kleding behoorden, werden naar zieken en bezetenen gebracht en de ziekten en demonen ver-
dwenen. Dit herinnert ons aan de mensen die louter de zoom van Jezus’ bovenkleed aanraakten en 
genezen werden (zie Mattheüs 14:36). Dit betekent niet dat Jezus’ kleed magisch was of dat Paulus 
magische gaven gaf aan de doeken die zijn lichaam raakten. Het is gewoon zo dat God op deze bij-
zondere wijze mensen verkoos te genezen. Als God zou verkiezen mensen te genezen door middel 
van het aanraken van een blad of grasstengels, zou Hij het dan niet kunnen doen? Er was eens een 
tijd dat God een groep mensen genas en het enige wat zij moesten doen was ZIEN (zie Numeri 
21:6-9, en vergelijk Johannes 3:14-16). 

Na-apers van Paulus 
Toen de mensen deze verbazingwekkende wonderen zagen, waren er zeven Joden die hetzelfde 
trachtten te doen als wat Paulus deed (zie Handelingen 19:14-15). Zij hadden gezien dat Paulus de-
monen uitwierp “in de naam van Jezus”, en dus dachten zij dat zij dezelfde formule konden gebrui-
ken. Waarschijnlijk dachten zij: “Als het werkte voor Paulus, dan ook voor ons!” Zij meenden dat 
als zij Paulus’ “magische formule” zouden gebruiken, de demonen zouden wegvluchten! 
Deze na-apers kwamen naar een man toe die bezeten was. Zij zeiden waarschijnlijk iets in de trant 
van: “boze geest, in de naam van Jezus bevelen wij u uit deze man te gaan!” Plots antwoordde de 
demon en zei: “Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, WIE BENT U?” (Handelingen 
19:15). 
Als Jezus deze demon had bevolen uit te gaan, denkt u dan dat hij had gehoorzaamd (zie Markus 
1:23-26)? Als Paulus deze demon had bevolen uit te gaan, denkt u dan dat hij had gehoorzaamd (zie 
Handelingen 16:16-18)? Maar deze boze geest gehoorzaamde geen “na-apers”! 
Waarom was Paulus zo succesvol in het uitwerpen van boze geesten? Het was niet omdat hij een 
“magische formule” uitsprak, maar omdat de levende God hem dit toestond. Deze demonen waren 
niet bang van Paulus maar wel van de God die Paulus diende en liefhad. Dienden deze zeven Joden 
God? Nee. Paulus was veel meer dan een formule. Hij had de macht van God achter zich! 
Ongeredde mensen trachten ook vandaag soms christenen na te doen. Soms bidden zij voor het 
eten. Ze gaan naar de kerk en zeggen gebeden op in Jezus’ naam, en lezen zelfs de Bijbel. Maar 
door louter deze dingen te doen wordt men geen christen. Dit soort ongeredde mensen zijn christe-
lijke “na-apers”, maar God staat niet achter hen. Zij hebben niet echt een relatie met Jezus Christus. 
U zou naar de zoo kunnen gaan en de apen nabootsen, maar dit maakt van u nog geen aap, niet? 
Wat gebeurde er met deze Joodse mannen? Zij wilden de boze geest overwinnen, maar in plaats 
daarvan overwon de boze geest hen! Volgens Handelingen 19:16 sprong de bezetene op hen, trok 
hun kleren af, verwondde hen allen en zette hen op een lopen. Hoe kon één man zeven mannen 
overwinnen? Demonen zijn in staat om bezetenen bovennatuurlijke kracht te verlenen (zie Markus 
5:2-4). Deze Joden leerden op de harde manier dat zij niet hadden wat Paulus had! 

Een boekverbrandingsfeest 
Wanneer een persoon de Heer leert kennen, kan hij bepaalde dingen in bezit hebben waar hij nu 
vanaf wil zijn. Deze dingen maakten deel uit van zijn oude leven, maar ze hebben niets meer van 
doen met zijn nieuwe leven. Veronderstel dat een man schadelijke drugs, en slechte tijdschriften in 
zijn woning heeft. Op een dag stelt hij geloof in Christus, wordt gered en heeft een geheel nieuw 
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leven (2 Korinthiërs 5:17). Wat zou hij dan doen met die drugs en die magazines? Maken die din-
gen deel uit van zijn nieuwe leven? Soms zijn er dingen in een mens zijn leven die weg moeten! 
Vele gelovigen in Efeze bezaten bepaalde boeken die deel uit maakten van hun oude, heidense le-
ven. Zij bezaten allerlei magieboeken, hekserij- en toverijboeken. Wat deden zij met al deze boeken 
(zie Handelingen 19:19)? 

a.  Ze gaven die weg aan ongeredde mensen.  
b.  Zij verkochten ze.  
c.  Zij verkochten ze en gaven de opbrengst ervan aan de armen. 
d. Zij verbrandden ze. 

Deze boeken waren heel veel geld waard (zie Handelingen 19:19), maar deze gelovigen wilden ze 
vernietigen. Zij wilden die niet verkopen opdat ze andere mensen geen schade zouden berokkenen. 
Als u werkelijk een christen bent, zijn er dan nog dingen in uw bezit die nodig moeten vernietigd 
worden? Slechte muziek? Een slechte DVD? Andere dingen die schadelijk zijn voor uw geest? 

Paulus en de Artemis-aanbidders 
In de stad Efeze stond een van de zeven wereldwonderen uit de oude wereld: de grote tempel van 
Artemis. Deze tempel was gebouwd ter ere van de godin Artemis (Diana voor de Romeinen). De 
tempel van Artemis was over de hele wereld beroemd. Het was een erg groot religieus gebouw met 
meer dan 100 marmeren kolommen. Elke kolom was 20 m hoog. In deze tempel stond er een groot 
beeld van Artemis. De bijgelovige mensen van Efeze dachten dat dit beeld uit de hemel was geval-
len (zie Handelingen 19:35). 

 
Links: Efezische munt met de tempel van Artemis/Diana  --  Rechts: Artemisschrijn in het Vaticaans museum 

Omdat deze mensen van Efeze zo afgodisch en bijgelovig waren, hadden zij graag kleine replica’s 
van Artemis en haar tempel. Dit waren zilveren tempeltjes die gemaakt werden door zilversmeden . 
Zoals u zich kan inbeelden deden de zilversmeden goede zaken met de verkoop van deze zilveren 
Artemistempeltjes (Handelingen 19:24). 

 
Het enorme theater van Efeze 

Er begon iets te gebeuren in Efeze waardoor grote be-
zorgdheid ontstond bij deze hebzuchtige zilversmeden. 
Paulus was in hun stad het evangelie van redding komen 
prediken. Veel mensen geloofden en werden gered. Zou 
een gelovige nog langer zulke tempeltjes kopen? Nee, die 
tempeltjes behoorden tot hun oude leven. Christenen ho-
ren niets te aanbidden wat door mensenhanden gemaakt 
is (Handelingen 19:26). 
Denkt u dat de zilversmeden dankbaar waren dat Paulus 
de mensen vertelde over de ene ware God?  Hoe meer 
Paulus predikte, hoe minder zilveren schrijntjes er ver-
kocht werden, en de zilversmeden waren furieus (Hande-
lingen 19:24-28). 
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Zij stookten het volk van de stad op, en een grote menigte stormde naar het theater (Handelingen 
19:29). Dit theater kon zo’n 25.000 mensen bevatten (zie foto)! Twee uur lang riep de menigte iets, 
met één stem. Wat riepen zij (Handelingen 19:34)? “Groot is de Artemis van de Efeziërs!” Uitein-
delijk kon een leider van de stad de massa kalmeren en de oproer eindigde. Op dit punt gekomen 
besliste Paulus dat het beter was de stad te verlaten. 

DE MAN DIE IN SLAAP VIEL TIJDENS EEN PREEK EN STIERF! 
Toen Paulus op weg ging naar Jeruzalem, tijdens het laatste deel van deze zendingsreis, stopte hij in 
de stad Troas. 

Een lange preek 
Op welke dag van de week kwamen de gelovigen samen om brood te breken (het Avondmaal vie-
ren) en om te luisteren naar Gods gepredikte woord (Handelingen 20:7)? De eerste dag van de 
week. Welke dag is dit op onze kalender? De zondag. ook vandaag komen christenen op dezelfde 
dag samen. Wat gebeurde er op de eerste dag van de week, waardoor christenen dit als hun dag van 
samenkomst maken (Lukas 24:1, 34)? Jezus’ opstanding. Toen het volk van Troas naar de kerk 
kwam op de eerste dag van de week, predikte daar Paulus (Handelingen 20:7). De Bijbel zegt dat 
hij bleef spreken tot middernacht (Handelingen 20:7). Werd er in uw kerk al eens gepredikt tot 
middernacht? Ons wordt niet gezegd wanneer Paulus zijn preek begonnen was, waar wel dat Paulus 
“lang” sprak (Handelingen 20:9)! 
Soms kan een prediker Gods Woord zo liefhebben dat hij niet wil stoppen. Vergeet niet dat Paulus 
een van de grootste predikers aller tijden was, en op een keer predikte hij tot middernacht. 

Het gevaar van in slaap vallen 
In het gebouw waar Paulus predikte waren veel mensen aanwezig. Er was niet alleen veel volk, 
maar het zal er ook warm geweest zijn wegens de vele lampen die brandden (Hand. 20:8). Het was 
voor velen al ruim bedtijd. Een zekere jongeman viel in slaap en viel drie verdiepingen naar bene-
den op de vloer. Toen de gelovigen hem opnamen, bleek hij dood te zijn (Hand. 20:9). Wat deed 
Paulus voor deze jongeman (Hand. 20:10, 12)? Paulus “wierp zich op hem, sloeg zijn armen om 
hem heen en zei: Maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem”. 
In plaats van zich te concentreren op wat Paulus zei, viel Eutychus in slaap en viel naar beneden. 
Hij bleef niet alert en wakker. Hier zit een geestelijke les in. 
Hoe is het met u? Misschien zegt u wel: “Als ik in de kerk kom, dan ga ik niet op een gevaarlijke 
plaats zitten, zeker niet waar ik zou kunnen vallen. Wat met Eutychus gebeurde kan zeker niet met 
mij gebeuren! Als ik in slaap zou vallen, zal mij dat daarom niet in gevaar brengen”. 
Er is echter een groot gevaar als we niet alert blijven en luisteren naar wat God ons wil leren vanuit 
Zijn Woord. In feite zouden wij in grotere problemen kunnen komen dan Eutychus. Zoek de vol-
gende verzen eens op en stel uzelf daarna volgende vraag: “Welk gevaar is er als we niet waakzaam 
blijven en niet zorgvuldig te luisteren naar wat God zegt?” Zie Hebreeën 2:1-3; 3:15; 5:11 en Han-
delingen 28:26-28. 
Eutychus verkeerde in fysiek gevaar omdat hij niet alert bleef en niet luisterde naar Paulus. Als wij 
niet luisteren naar wat God ons wil leren uit Zijn Woord, komen wij in een groot geestelijk gevaar. 
Wie geestelijk niet wakker blijft, dus niet waakzaam is, zou wel eens de Opname kunnen missen! 
Wees dus altijd geestelijk waakzaam: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/weesWaakzaam.pdf ! 
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