
 1

Handelingen van de Apostelen 
Les 13/13 : Gods zendeling in Rome (Handelingen 28) 
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Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) 
Vertaling door M.V. Update 4-1-2016 

 

Na de zware storm en schipbreuk (Handelingen 27:14-44) en volgend op de slangenbeet (Handelin-
gen 28:3-6), kwam Paulus uiteindelijk veilig in Rome aan (Handelingen 28:16), net zoals God had 
beloofd (Handelingen 23:11). 
Lang voordat Paulus in Rome aankwam had God gezegd: “zoals u in Jeru-
zalem van Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen” 
(Handelingen 23:11). Hoe kon Paulus Gods getuige zijn in Rome? Paulus 
kwam niet als een vrij man naar Rome; hij kwam als een gevangene! Vol-
gens Handelingen 28:16 was er een soldaat die Paulus constant bewaakte! 
Hoe kon een gevangene een zendeling zijn? Hoe kon Paulus het evangelie 
prediken terwijl hij gevangen zat? 
De vijanden van Paulus moeten zich verheugd hebben. We kunnen ons al 
voorstellen wat ze zeiden: “Hoera! De grote prediker Paulus zit nu in de 

 

gevangenis! Hij zal niet langer in staat zijn te prediken! Hij zal het evangelie niet kunnen verbrei-
den! Het christelijke geloof bevindt zich nu in echte problemen want hun grootste prediker kan niet 
langer prediken! De zaak van Christus zal nu ernstig te lijden krijgen! Dit is het beste nieuws dat 
wij sinds lang gehoord hebben! Wij hopen dat de Romeinen Paulus vele jaren mochten vasthou-
den!” 
De vijanden van het evangelie echter realiseerden zich iets niet. De Romeinen konden Paulus wel 
opsluiten, maar er is iets wat niet opgesloten kan worden! Zij konden Paulus ketenen, maar er is iets 
wat niet geketend kan worden! Later in zijn leven schreef Paulus deze woorden 2 Timotheüs 2:9: 
“Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van 
God is niet gebonden”. Gods Woord en Gods waarheid kunnen niet geketend worden! Zij konden 
Paulus opsluiten maar niet het goede nieuws dat Paulus predikte! Zij konden Paulus zelfs doden 
(wat later ook gebeurde), maar zij konden Gods waarheid niet doden! “De waarheid des HEEREN 
is in der eeuwigheid! Halleluja!” (Psalm 117:2, SV 1977). 
We hebben reeds geleerd over een andere keer dat Paulus in de gevangenis werd geworpen, wat 
beschreven wordt in Handelingen 16:19-34. Verbreidde de waarheid van Gods Woord zich verder 
alhoewel Paulus in de gevangenis zat in de stad Filippi? Jazeker, God gebruikte Paulus in die ge-
vangenis van Filippi! God werd verheerlijkt (Handelingen 16:25); de gevangenen waren verbaasd 
(Handelingen 16:25-26). De cipier en allen in zijn huis hoorden Gods Woord en werden gered 
(Handelingen 16:27-34)! Toen Paulus gevangen werd gezet, gebeurden er verbazingwekkende din-
gen! 

Het evangelie gaat naar Romeinse soldaten 
Alhoewel Paulus in Rome constant bewaakt werd door een soldaat (Handelingen 28:16), werd hem 
een zekere mate van vrijheid verleend. Hij mocht vele bezoekers ontvangen (zie Handelingen 
28:17, 23, 30). Hij mocht brieven schrijven. In die tijd schreef hij vier brieven, die wij nu kennen 
als Filippenzen, Efeziërs, Kolossenzen en Filemon. Paulus kon niet persoonlijk spreken tot de 
Filippenzen, Efeziërs en Kolossenzen, maar hij kon hen wel bereiken door middel van deze brieven. 
Paulus kon spreken door middel van zijn pen, en zelfs vandaag worden gelovigen geholpen en ver-
sterkt door de waarheden die in deze vier brieven gevonden worden! Gods Woord is niet geke-
tend! 
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Waarom liet God toe dat Paulus gevangen werd gezet? In Filippenzen 1:12 schreef Paulus tot de 
Filippenzen en trachtte uit te leggen waarom deze dingen hem overkwamen. Volgens dit vers ver-
bleef Paulus in de gevangenis “tot bevordering van het Evangelie”. Gods goede nieuws bleef ver-
breid worden, niettegenstaande Paulus gevangen zat. Hoe gebeurde dit? 
In Filippenzen 1:13 verklaart Paulus de wonderlijke manier waarop God hem gebruikte in de ge-
vangenis: “zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een 
gevangene ben om Christus’ wil”. Zoals we reeds zagen werd Paulus constant bewaakt door een 
soldaat (Handelingen 28:16). Deze Romeinse soldaten wisselden van wacht om Paulus te bewaken. 
Waarschijnlijk was er elke zes uur een andere soldaat aan de beurt om Paulus te bewaken. 
Stel u voor dat u zo’n soldaat was die Paulus moest bewaken. Wat zou u dan opmerken bij deze 
man? Zou Paulus anders zijn dan de meeste criminelen? Als u dan Paulus zou bekijken, wat voor 
soort leven zou u dan Paulus zien leiden? Zou u een man zien die bitter, ontsteld en bezorgd is, of 
zou u een man zien die zich verheugt? Zou u dan Paulus zien bidden voor zijn maaltijden? Zou u 
dan Paulus ook op andere tijden zien bidden (zie Filippenzen 1:3-4)? Zou u Paulus ook lofzangen 
horen zingen? Zou u Paulus de Schriften zien lezen? 
Het moet interessant geweest zijn Paulus’ bewaker te zijn! We kunnen ons inbeelden dat de soldaat 
zei: “Dit is een erg ongewone gevangene! Ik heb nooit eerder zo iemand gezien!” Hij zou Paulus 
ook kunnen gevraagd hebben: “Wat voor misdaad hebt u begaan? Hebt u iemand vermoord? Hebt u 
iets gestolen? Hebt u iemand kwaad gedaan? Waarom bent u een gevangene?” We kunnen ons ook 
Paulus’ antwoord inbeelden: “Mijn enige misdaad is dat ik mensen het goede nieuws ben gaan ver-
tellen van een Redder die zondaars kan vergeven! Laat me u vertellen hoe ik gered werd!” Paulus 
kon dan uitleggen hoe hij eens een vijand van de kerk was, en hoe hij christenen vervolgde, tot op 
de dag dat hij de opgestane Heer Jezus Christus ontmoette op de weg naar Damascus. 
Ja, elke wacht had de gelegenheid om Paulus gade te slaan en waarschijnlijk Paulus’ verhaal te ho-
ren. Elkeen kon luisteren naar Paulus wanneer hij sprak tot vrienden die hem bezochten. Deze 
wachters konden hem vragen stellen over Christus en Zijn redding. Sommigen van zulke soldaten 
(zoals de Filippenzische cipier in Handelingen 16) konden Paulus’ boodschap zelfs geloofd hebben 
en gered zijn geworden. Paulus kon dan zijn tijd besteden door hen de grote waarheden over Chris-
tus aan te leren. Deze geredde soldaten konden verplaatst worden naar streken over het hele Ro-
meinse rijk. Zij konden de boodschap overal mee naartoe nemen! Paulus’ gevangenis werd een 
preekstoel, en zendeling-soldaten konden uitgezonden worden om het goede nieuws te verkondi-
gen! Geen wonder dat Paulus zei dat het evangelie werd bevorderd (Filippenzen 1:12)! 
Veronderstel dat verschillende mensen worden toegewezen om u 24 uur per dag in de gaten te hou-
den, elke dag, een heel jaar lang! Wat zouden zij opmerken in uw leven? Zouden zij in staat zijn te 
merken dat u bidt en de Bijbel leest? Zouden zij zien dat u vriendelijk bent voor anderen? Zouden 
zij in staat zijn te zeggen: “Deze mens is erg interessant. Hij/zij is anders dan andere mensen 
die we kennen!” Zouden zij in staat zijn te zien dat Christus en de Bijbel het verschil maken in uw 
leven? 
Stel dat u uw arm breekt en u belandt in het ziekenhuis. U zegt misschien: “Waarom liet God toe 
dat dit gebeurde? Is daar een reden voor? Waarom gebeurde dit met mij?” Misschien wil God u 
precies daar in het ziekenhuis gebruiken. Dezelfde God die Paulus gebruikte in een gevangenis, zou 
u kunnen gebruiken in een ziekenhuiskamer. Er zouden daar mensen om u heen zijn, 24 uur per 
dag: verpleegsters, dokters en andere patiënten. U zou precies daar een zendeling kunnen zijn! U 
zou de gelegenheid kunnen hebben tot hen te spreken over de Heer. Misschien is daar een andere 
persoon die iets gebroken heeft, die zou u kunnen proberen te bemoedigen. 

Het evangelie gaat naar een weggelopen slaaf 
Als we het kleine boek Filemon lezen, dan leren we iets anders over hoe God Paulus gebruikte als 
een zendeling in de gevangenis. In de korte brief aan FILEMON leren we over een weggelopen 
slaaf met de naam Onesimus (Filemon 10). Deze slaaf was weggelopen van zijn meester wiens 
naam Filemon was. Filemon was een lid van de kerk te Kolosse (in het huidige ZW-Turkije). Blijk-
baar had Onesimus iets gestolen van Filemon en was hij gevlucht naar de stad Rome. 
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Deze weggelopen slaaf liep recht naar de apostel Paulus! Misschien kwam Onesimus in Rome in de 
problemen en werd hij in de gevangenis gezet en misschien daardoor ontmoette Paulus hem. We 
zijn niet zeker hoe zij elkaar ontmoetten, maar we weten wel zeker dat Paulus het goede nieuws van 
redding deelde met Onesimus en dat hij wedergeboren werd (Filemon 10). De slaaf Onesimus was 
nu een geredde slaaf! 
Misschien hebt u erg verkeerde dingen gedaan. Misschien hebt u bepaalde dingen gestolen, zoals 
Onesimus deed. Misschien hebt u bepaalde erge dingen gedaan die niemand kent dan uzelf en de 
Heer. Als dit waar is, dan heeft God goed nieuws voor u. Dezelfde God die Onesimus kon vergeven 
en redden, kan u vergeven en redden! De Bijbel zegt: “bij U is vergeving” (Psalm 130:4). Gods 
zendeling, de apostel Paulus, was in staat om het goede nieuws te delen met deze weggelopen slaaf, 
namelijk dat God zondaars kan vergeven. 
Paulus wist dat Onesimus moest terugkeren naar zijn meester. Stel dat Onesimus plots arriveert bij 
zijn meester Filemon. Wat zou Filemon dan gezegd hebben? Misschien zoiets als dit: “Slechte dief! 
Waar is dat geld dat u van me gestolen hebt? U verdient het gestraft te worden voor diefstal en weg-
lopen!” 
Filemon realiseerde zich niet dat de slaaf die naar hem terugkeerde erg verschilde van de slaaf die 
wegliep! Niettegenstaande ONESIMUS nog steeds een SLAAF was, was hij nu meer dan een slaaf. 
Volgens Filemon 16 was hij een geliefde broeder. Paulus zond een brief naar Filemon (die wij nu 
kennen als FILEMON) om uit te leggen dat Onesimus nu een christelijke broeder was geworden. 
Zou Filemon zijn slaaf vergeven hebben voor het verkeerde dat hij had gedaan (zie Efeziërs 4:32)? 
Toen Filemon uiteindelijk Paulus’ brief las, en zag dat zijn weggelopen slaaf nu een christen ge-
worden was, weten we niet hoe hij gereageerd zal hebben. Maar, hij zal zoiets als het volgende 
kunnen gezegd hebben: 

 

God wil dat wij leren te vergeven (zie Kolossenzen 3:13) en dat wij leren wat het betekent vergiffe-
nis te hebben gekregen door Christus. Stel u voor dat de Heer boos is op ons, en veronderstel dat 
Hij zou beslissen dat wij moeten gestraft worden in plaats van vergeven te worden. Als God dit zou 
doen, dan zouden we vernietigd worden! Dan zou er geen hoop zijn! Maar Gods genade is groot 
(zie Psalm 103:10-12)! Vermits God ons heeft vergeven (indien we Christus als onze Redder aan-
genomen hebben) moeten we leren anderen te vergeven, net zoals wij vergeving hebben verkregen! 
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* * * * * * * 
De apostel Paulus was Gods zendeling, zelfs in de gevangenis. Hij deelde het goede nieuws met de 
soldaten die hem bewaakten. Hij deelde het evangelie met een weggelopen slaaf. Hij schreef vier 
brieven die gelovigen doorheen de eeuwen hebben versterkt en bemoedigd. Zelfs toen Paulus ge-
vangen zat hield hij niet op met prediken en onderwijzen (Handelingen 28:31)? 
We zijn nu aan het eind gekomen van onze studie van het boek Handelingen. We hebben de Heer 
Jezus Christus zien werken doorheen verschillende mannen (zoals Petrus, Johannes, Stefanus, Ti-
motheüs en Paulus). Vandaag hebben we dezelfde God die ons wil gebruiken om door ons te wer-
ken! We hebben hetzelfde goede nieuws en dezelfde Bijbel. We hebben dezelfde Heilige Geest! 
Moge God ons helpen om die getuigen te zijn die wij behoren te zijn, waar we ook zijn – thuis, op 
school, op het werk, in de buurt, of in elke andere plaats! Jezus zei: “Gij zult Mijn getuigen zijn” 
(Handelingen 1:8). 
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