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HANDELINGEN (15-28)
Hoofdstuk 21
In dit hoofdstuk wordt ons het einde van de derde zendingsreis van de apostel Paulus beschreven. We geven een kort overzicht.
- De eerste zendingsreis, van ca.46-49, doet Paulus samen met Barnabas (Hand. 13:1 14:28). De reis verloopt van Antiochië naar Cyprus, vervolgens naar Antiochië in Pisidië, Ikonium, Lystre en Derbe, en via dezelfde plaatsen weer terug. Van Antiochië uit bezochten Paulus
en Barnabas de Gemeentevergadering in Jeruzalem.
- De tweede zendingsreis, van 51-54, doet Paulus samen met Silas en Timotheüs (Hand. 15:35
- 18:22). Hij reist van Antiochië naar Syrië, Cilicië, Derbe, Lystre, Frygië, Galatië en Troas. In
Troas voegt Lukas, de schrijver van Handelingen, zich erbij. Zij steken over naar Europa, en
Paulus bezoekt achtereenvolgens Filippi, Thessalonika, Berea, Athene en Korinthe, alwaar hij
anderhalf jaar verblijft. Van Korinthe keert hij vervolgens via Efeze terug naar Antiochië.
- De derde zendingsreis, van ca. 54-58, begint weer in Antiochië maar eindigt in Jeruzalem
(Hand. 18:23 - 21:16). Van Antiochië reist Paulus naar Galatië en Frygië, en komt vervolgens in
Efeze, waar hij zich drie jaar ophoudt. Van Efeze trekt hij verder naar Macedonië en Ilyrië, en
blijft gedurende de winter in Korinthe. De terugreis verloopt van Korinthe over Macedonië
(Filippi), Troas, Tyrus en Cesarea. In Jeruzalem aangekomen, wordt hij al spoedig gevangen
genomen.
1. Van Milete gaat de reis overzee naar Tyrus, waar het schip ...................................................................................
Gedurende het verblijf van zeven dagen in Tyrus waarschuwen de gelovigen Paulus door de
Heilige Geest om niet .............................................................................................................................................................................
2. Paulus reist echter verder, nadat hij eerst afscheid heeft genomen van - we kunnen wel zeggen - zijn (geestelijke) familie, want ............................................................................................................................................
Wat doet Paulus samen met hen, net als in Milete (20:36)? ...................................................................................
3. Van Tyrus gaat de reis verder naar Ptolemaïs en Cesarea, waar ......................................................................
woont, bij wie zij onderdak vinden. Van zijn vier dochters wordt gezegd dat zij profeteerden.
Waar zullen zij dat hebben gedaan (vgl. 1 Kor.14:34)? .............................................................................................
4. Agabus, die we reeds in 11:28 zijn tegengekomen, profeteert dat .....................................................................
...................................................................................Hoe vaak is Paulus nu al gewaarschuwd? (zie ook 20:23 en
21:4). Toen Paulus zich echter niet liet overreden, hield men zich stil. Wat zeggen de gelovigen tenslotte? .....................................................................................................................................................................................................................

5. In Jeruzalem aangekomen, ontvingen de broeders Paulus met blijdschap. Naar wie gaat hij
de volgende dag? .......................................................Wie komen daar ook heen? .....................................................
................................................................. Paulus geeft een uitvoerig bericht over zijn reis. Wat doen zij in
aansluiting daarop? .............................................................................................................................................................................
Dat is goed zo, want anders kon Paulus misschien eer hebben ontvangen.
6. Nadat Paulus over de gelovigen uit de volken heeft verteld, spreken Jakobus en de anderen van de gelovigen uit de Joden. Wat zijn zij allen (vs.20b)? .......................................................................
.................................................................Wat hebben zij over Paulus gehoord? ...............................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

7. De Joods gezinde Christenen verlangen van Paulus dat hij zich één maakt met een Joods
gebruik, om daarmee openlijk bekend te maken dat de Joden die Christen waren geworden, zich niet van het Jodendom hoefden los te maken (lees vs. 23-26). Doordat Paulus
aan dit verzoek van de oudsten tegemoet komt, vermijdt hij moeilijkheden met de gelovige
Joden, maar komt daardoor in strijd met dat wat hij reeds jaren geleden aan de Galatiërs
heeft geschreven (zie Gal. 2:15-21).
8. Voor de vier mannen met wie hij zich één maakt, moet Paulus de voorgeschreven offers
brengen. Een dier als offer te brengen, betekent echter een loochening van de waarde van
het offer van Christus (lees Hebr.10:14). Of Paulus zich daarbij helemaal op zijn gemak
voelt, wat denk je? ....................................................................Maar zover komt het niet, want (vs.27-28)
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

9. Eerder dan Paulus waarschijnlijk gedacht heeft, gaat de profetie uit Hand. 20:22-25 en
21:11 in vervulling. Wat gebeurt er aansluitend (vs. 30b)? .................................................................................
(Dat gebeurde omdat er in het tempelgebied geen bloed vergoten mag worden).
10. Dicht bij de tempel lag de vesting Antonia, de legerplaats van de Romeinen. Tijdens de
Joodse feestdagen, en dus ook met Pinksteren, als de stad vol mensen was, lag daar een
sterke bezettingsmacht. Op het ogenblik dat Paulus in levensgevaar komt, grijpt de Overste van deze bezettingsmacht in. Hoe heet hij (23:26)? .................................................................
Paulus wordt geboeid en in de legerplaats gebracht. Wat roept de menigte, terwijl Paulus
de trappen op wordt gedragen van de vesting Antonia? .....................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

11. Welk verzoek doet Paulus aan de Overste op het moment waarop hij de legerplaats binnengebracht zou worden? ............................................................................................................................................................
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