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Handelingen van de Apostelen 
Les 11/13 : “Vrees niet, Paulus” (Hand. 21-26) 

http://www.middletownbiblechurch.org 

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

Op een weg zult u al eens een gevaarsteken tegengekomen Soms is men aan het werk met explosie-
ven, of er zijn gevaarlijke bochten, of misschien putten in de weg. Dit soort teken zou ons kunnen 
doen nadenken of we wel verder zouden rijden, ofwel beter terugkeren. Zo’n gevaarsteken kan ons 
ook wat bang maken. Maar dit teken is in feite onze vriend, want het helpt ons als waarschuwing 
voor wat vóór ons ligt. Als daar geen waarschuwing zou staan, dan zouden we echt in de problemen 
kunnen komen. 
De apostel Paulus reisde op een weg die wij “de wil van God” zouden kunnen noemen. Het was 
Gods wil voor hem om naar Jeruzalem te gaan en dan later naar Rome. Vaak was die weg moeilijk, 
maar Paulus wist dat het de juiste weg was. Op een dag, toen Paulus op deze weg reisde, zag hij een 
teken dat zei: “GEVAAR”! 

Het waarschuwingsbord 

 

Aan het eind van Paulus’ derde zendingsreis kwam hij aan in de stad Caesa-
rea (zie kaartje). Toen hij daar was gebeurde er iets vreemds. Een profeet met 
de naam Agabus (Handelingen 21:10) kwam naar hem toe en greep de gordel 
van Paulus. Agabus gebruikte deze gordel om zijn eigen handen en voeten 
vast te binden. Hij dan gaf Paulus een groot waarschuwingsteken. Hij zei: 
“De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem 
binden en in de handen van de heidenen overleveren” (Handelingen 21:11).  

Van wie was deze gordel? Van Paulus. Met andere woorden, hij zei: “Paulus, er wacht een gevaar 
voor u in Jeruzalem. De Joden zullen u gevangen nemen!” Toen Paulus’ vrienden dit hoorden, wil-
den zij dan dat hij toch naar Jeruzalem ging (Handelingen 21:12)? Nee. Maar Paulus wilde verder-
gaan op zijn weg alhoewel er voor hem een groot gevaar in het vooruitzicht lag (Handelingen 
21:13). Paulus’ vrienden waren niet in staat om dat uit zijn hoofd te praten (Handelingen 21:14). 
Hoe kon Paulus zo dapper zijn? Waarom was hij niet bang? Waar haalde hij de moed vandaan om 
Jeruzalem binnen te gaan, niettegenstaande hij wist dat zijn leven daar in gevaar was? 
Soms zijn we bang omdat we niet weten wat te verwachten. We zijn niet zeker wat ons zal overko-
men. Veronderstel dat u naar het ziekenhuis moet, om bv. uw appendix te verwijderen. Zou u dan 
willen dat de dokter of verpleegster u vertelt wat u te wachten staat en dat zij uitleggen hoe de be-
handeling in elkaar zit, of hebt u liever dat het een grote verrassing is? 
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De meeste mensen willen weten wat te verwachten. Paulus wist wat hij te verwachten had, en dat 
was één reden waarom hij dapper was. Verwachtte Paulus een gemakkelijk leven te leiden of ver-
wachtte hij te lijden (Handelingen 9:16)? God vertelde Paulus dat hij zou lijden, en Paulus wist dit 
vanaf het begin van zijn christenleven. Hij wist wat te verwachten. Paulus wist niet alles van wat 
met hem zou gebeuren in Jeruzalem (zie Handelingen 20:22), maar hij wist dat hij gevangen zou 
genomen en verdrukt worden (zie Handelingen 20:23). 
Wij weten niet wat vóór ons ligt (Spreuken 27:1), maar God weet het! Veronderstel dat u een pas-
sagier bent op een groot schip. U zou zich kunnen afvragen welke de precieze koers is die het schip 
vaart, maar DE KAPITEIN WEET HET! Hij weet waar de stromingen en vaargeulen zijn. Hij weet 
waar en wanneer het schip precies zal aanmeren. Hij weet wat hij doet, en daarom hoeven wij niet 
bang te zijn of ons zorgen te maken. Christus is onze Kapitein! 

De profetie van Agabus komt uit 
Paulus kwam aan in Jeruzalem en ging naar de tempel. Op een dag sloegen de Joden de handen aan 
hem (Handelingen 21:27) en sleurden hem de tempel uit (Handelingen 21:30). Zij wilden hem zelfs 
doden (Handelingen 21:31). De waarschuwing die Agabus had gegeven kwam uit. Paulus zat in de 
problemen. Zou hij nu bang beginnen worden? 
De Joden begonnen Paulus te slaan (Handelingen 21:32). Ze zouden hem gedood hebben, maar 
voordat zij dat konden doen, namen de Romeinen Paulus gevangen en beschermden hem tegen de 
Joden (Handelingen 21:32-33). De Romeinen geloofden dat een mens het recht op een faire berech-
ting had. 
Paulus’ ervaring leek erg op wat met Jezus gebeurde, jaren eerder in dezelfde stad. De Joden wilden 
Paulus doden. Zij wilden ook Jezus doden (Mattheüs 27:1). De Romeinen wilden Paulus een faire 
berechting geven en ze zouden hem vrijgelaten hebben als hij onschuldig was. Dit was ook wat de 
Romeinse gouverneur wilde doen met Christus (Lukas 23:13-16). Met betrekking tot Paulus 
schreeuwden de Joden: “WEG MET HEM!”. Dit is precies hetzelfde als wat zij eertijds schreeuw-
den met betrekking tot Jezus (Johannes 19:15). 
Paulus wist wat te verwachten. Jezus had eens gezegd: “Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij 
Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen” (Johannes 15:20). Paulus was bereid te lijden en 
behandeld te worden zoals de Heer Jezus Christus behandeld werd! 
Paulus had de gelegenheid om te spreken tot deze menigte Joden (zie Handelingen 21:40). Zijn 
boodschap aan hen wordt gevonden in Handelingen 22:1-21. In deze boodschap deelde hij met hen 
zijn eigen persoonlijke getuigenis over hoe hij gered werd. Tegen het eind van dit getuigenis werd 
hij onderbroken door de menigte, en wat zeiden zij toen (Handelingen 22:22)?  

“Weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven!” 
Wat deed de menigte nog (Handelingen 22:23)? Zij schreeuwden en smeten de kleren van zich af en 
gooiden stof in de lucht.  

De hongerstaking 
In 1981 was er een groep gevangenen in Ierland die wilde dat de Britse overheid hen als “politieke 
gevangenen” zou beschouwen en niet als gewone criminelen. Om de Britse overheid zover te krij-
gen besloten zij in hongerstaking te gaan tot zij kregen wat zij wilden! En dus weigerden zij te eten. 
Velen van hen stierven door uithongering. 
In het boek Handelingen lezen we van een groep van meer dan 40 mannen die zeiden dat zij niet 
zouden eten of drinken tot ze kregen wat zij wilden. Wat wilden zij precies (Handelingen 23:12, 
21)? “Zij vervloekten zichzelf en zeiden dat zij niet zouden eten en drinken voordat zij Paulus ge-
dood zouden hebben. Het waren er meer dan veertig die deze samenzwering beraamden”. Zou Pau-
lus nu bang worden? 
Deze Joodse mannen hadden een boos complot gesmeed om van Paulus eens en voor altijd af te 
raken (Handelingen 23:15). Toen gebeurde er iets wat hun complot verijdelde. Wie kwam dit com-
plot te weten (Handelingen 23:16)? “De zoon van Paulus’ zuster”. Deze jongeman vertelde het aan 



 3

Paulus, en Paulus vertelde het een van de hoofdmannen, en de Romeinen beschermden Paulus en 
brachten hem de stad Jeruzalem uit. God gaf Paulus een groot aantal lijfwachten (zie Handelingen 
23:23): 

- Tweehonderd soldaten 
- Zeventig ruiters 
- Tweehonderd boogschutters  

We kunnen ons afvragen wat er gebeurde met die mannen die gezworen hadden om niet te eten of 
te drinken. We weten dat zij nooit kregen wat zij wilden. Hielden zij hun eed? Als zij hun eed ge-
houden hebben, dan leefde de man die zij wilden doden langer dan zij allen! 

“Wilt u mij kwaad doen? Sorry, u moet toestemming hebben!” 
Wat als u meer dan 40 man tegen u had, die u liever dood dan levend zien? Zou u dan bevreesd 
zijn? 
Paulus wist dat niemand hem kwaad kon doen zonder Gods toelating. Hij wist ook dat het Gods 
plan voor hem was om naar de stad Rome te gaan (Handelingen 23:11). Als Paulus zou gedood 
worden in Jeruzalem, hoe zou hij dan naar Rome kunnen gaan? Zelfs al zouden vijf miljoen mensen 
Paulus willen doden, het is wat God beslist wat echt telt! 
Sommige mensen zijn bang van de bliksem. Wanneer een storm opkomt zijn ze bang dat de bliksem 
hen zou treffen. Heeft de bliksem ooit mensen gedood? Zeker. Betekent dit dat we bang hoeven te 
zijn? 
Er is één ding dat we nooit mogen vergeten. God is Degene die de bliksem en alle natuurkrachten 
controleert (Psalm 148:8). Als God alles in handen heeft, dan kan geen bliksem ergens naartoe gaan 
zonder Gods toelating! De God die mij schiep, die mij liefheeft, en die mij redde, is dezelfde God 
die heerst over de bliksem! 
Kan Satan een mens kwaad doen zonder Gods toelating (Job 1:11-12; 2:4-6)? Satan kan niet verder 
gaan! 

“Vrees niet, Paulus!” 
Paulus werd gezegd dat hij verder op weg in de problemen zou komen. God vertelde hem wat te 
verwachten, maar Hij zei Paulus ook: “Heb goede moed” (Handelingen 23:11). Als gelovigen zegt 
God ook ons wat wij moeten verwachten op onze levensweg. Jezus zei: “In de wereld zult u ver-
drukking [problemen, moeilijkheden, beproevingen] hebben (Johannes 16:33). Maar Jezus zei ook: 
“maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33). God is de WINNAAR en 
zij die Hem toebehoren kunnen niet verliezen! 
God geeft mensen een algemeen begrip van wat verder op de levensweg te verwachten valt. Als er 
problemen en moeilijkheden in het verschiet liggen, geeft God gewoonlijk daar op voorhand notie 
van. God vertelde de Israëlieten dat zij slaven zouden worden in Egypte voordat dit gebeurde (Ge-
nesis 15:12-14). God vertelde de kinderen van Israël dat zij 70 jaar lang door de Babyloniërs in bal-
lingschap zouden gehouden worden (Jeremia 25:8-11). Aan ons heeft God het boek Openbaring 
gegeven opdat wij kennis zouden hebben van de grote problemen en verdrukkingen die in de nabije 
toekomst zullen gebeuren. 
Wat houdt de toekomst in voor u? Als u om u heen kijkt, dan ontdekt u dat mensen allerlei soorten 
problemen tegemoet gaan. De levensweg is niet altijd gemakkelijk. Er zijn schoolproblemen, fami-
lieproblemen, werkproblemen en gezondheidsproblemen. Er zijn ook vele problemen in ons land en 
in onze wereld die u en uw toekomst zullen beïnvloeden. Wat ligt in het verschiet voor u? Welke 
moeilijkheden en problemen kunnen op u afkomen? 
Als we vooruit kijken naar deze dingen die wij kunnen verwachten, moeten we dan bang zijn? 
Moest Paulus bang zijn als hij dacht aan wat hem kon overkomen in Jeruzalem en later in Rome? 
Welke hulp geeft God als we op Gods weg lopen zodat we goede moed kunnen hebben? 
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Als we kijken naar de volgende verzen, leg dan uit waarom Paulus niet bang hoefde te zijn. Ver-
klaar ook waarom u niet bang hoeft te zijn (indien u een kind van God bent). De eerste uitleg is 
voor u reeds ingevuld:  
1. Deuteronomium 20:1 – Paulus wist dat de Heer zijn God met hem zou zijn in Jeruzalem. Ik moet 
doorgaan op de weg en problemen verwachten, maar wetend dat mijn God met mij zal zijn. 
2. Genesis 15:1 ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3. Deuteronomium 3:22 ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4. 1 Kronieken 28:20 ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
5. Psalm 27:1 ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
6. Psalm 46:1-3 ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
7. Psalm 91:2, 5 __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
8. Psalm 112:7 ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
9. Psalm 118:6 ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
10. Jesaja 41:10 __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
11. Jesaja 41:13-14 ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
12. Mattheüs 10:29-31 _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

“Vrees niet Paulus !” – “Vrees niet gelovige!” 
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