
 

Vertelschets 16.4: De neef van Paulus 
 
1. Beginzin 
“Direct meekomen!” De soldaten maken de kettingen los en nemen de gevangene mee. Even later 
staat Paulus voor het Sanhedrin. 
 
2. Voor het sanhedrin 

 Paulus zit gevangen in een grote kazerne. De Romeinse overste van de kazerne wil weten 
waarvan Paulus beschuldigd wordt door de Joden. Hij heeft de overpriesters en 
ouderlingen bij elkaar geroepen. 

 Paulus zegt dat hij tot op deze dag met een goed geweten voor God heeft geleefd. Kun jij 
ook zeggen dat je hart uitgaat naar de Heere en je Hem wilt dienen en gehoorzamen? Dan 
leef je met een goed geweten voor God! 

 De hogepriester Ananias geeft opdracht om Paulus op de mond te slaan. 

 Paulus noemt Ananias een ‘gewitte wand’, een muur die prachtig aangesmeerd en wit is 
geverfd. Maar als je die pleisterlaag weghaalt, vind je leem en afval en rommel. 
(De hogepriester doet alsof hij netjes naar de wetten wil leven. Hij beschuldigt Paulus 
ervan dat hij de wetten heeft overtreden. Nu overtreedt de hogepriester zelf de wet, door 
de opdracht te geven Paulus te slaan). 

 Als Paulus hoort dat het de hogepriester is waartegen hij dit gezegd heeft, biedt hij zijn 
excuus aan. Paulus weet: de overste van uw volk zult gij niet vervloeken.  

 Het Sanhedrin bestaat uit Farizeeërs (die heel precies de wetten en de Schrift probeerden 
na te leven) en uit Sadduceeërs (die niet geloofden in de wederopstanding, in engelen en 
geesten). Paulus weet dat en zegt nu: “Ik ben een Farizeeër en  een zoon van een Farizeeër. 
Ik word over de hoop en opstanding van de doden geoordeeld”. 

 Er ontstaat een ruzie tussen de Farizeeërs en de Sadduceeërs. De eersten kiezen nu de kant 
van Paulus (‘we vinden geen kwaad in hem’) en de laatsten zijn nu nog feller tegen Paulus.  

 De overste van de legerplaats/kazerne ziet dat Paulus’ leven in gevaar is en laat hem door 
zijn soldaten terugbrengen naar de kazerne. De ruzie lijkt uit de hand te lopen, maar de 
Heere loopt nooit iets uit de hand. Hij leidt en bewaart hier het leven van Paulus. Zo wil en 
kan de Heere dat nog, ook in jouw leven. 
 

3. Nachtelijk bezoek 

 Denk je dat Paulus die nacht kon slapen na alles wat er gebeurd was? Misschien heb jij dat 
ook weleens. Je ligt op bed en je voelt je heel alleen met je problemen. Weet dan, dat er Eén 
is Die jou ziet en je helpen kan. 

 Die nacht krijgt Paulus bezoek. De Heere staat bij hem en zegt: “Heb goede moed Paulus! 
Zoals je hier in Jeruzalem over Mij hebt verteld, zo zul je dat ook in Rome moeten doen”. 
Nu weet Paulus dat hij niet zal sterven door toedoen van de Hoge Raad. 
 

4. Samenzwering tegen het leven van Paulus: 



 

 Veertig Joodse mannen zien in dat Paulus niet op een wettige manier kan worden 
veroordeeld, zonder het volk in opstand te brengen. Ze besluiten hem te vermoorden. 

 Zij spreken met elkaar af dat ze niet eten of drinken totdat ze Paulus gedood hebben. Ze 
verbinden zich zo aan elkaar. Deze mannen zoeken elkaar in het kwaad, ze verbinden zich 
zo aan de duivel. 

 De Joodse mannen weten dat ze zelf de kazerne waar Paulus zit opgesloten niet binnen 
kunnen komen. 

 Ze gaan naar de overpriesters en ouderlingen en leggen hen het plan voor. De 
overpriesters en ouderlingen moeten tegen hoofdman zeggen dat ze Paulus nogmaals 
willen spreken, omdat hen nog niet alles duidelijk is. Als Paulus onderweg is van de kazerne 
naar het Sanhedrin, zullen ze hem doden. 

 De overpriesters en ouderlingen stemmen direct in met dit plan. Begrijp je nu dat Paulus 
hen een gewitte wand noemt? Aan de buitenkant lijken ze zo netjes en vroom maar 
ondertussen stemmen ze in met een moordaanslag. Ik kan alleen jouw buitenkant zien, 
maar de Heere kent ons door en door. Moet Hij van jou ook zeggen dat je net als zo’n witte 
muur bent – met een hart vol zonde – of ziet Hij een hart dat Hem liefheeft? 

 
5. Ontdekking van het complot 

 Opnieuw loopt Paulus’ leven gevaar, maar de Heere leidt alle dingen. Ook het leven van 
Paulus. 

 De zoon van Paulus’ zus hoort van de geplande moordaanslag op zijn oom. Wat denk je dat 
de veertig mannen zullen doen als ze de jongen zullen ontdekken? Ze zijn tot alles in staat. 
Hij kan maar beter net doen alsof hij niets gehoord heeft en snel naar huis gaan! Wat zou jij 
doen? 

 De jongen gaat direct naar de kazerne en vertelt Paulus wat hij heeft gehoord. 

 Paulus’ neef krijgt toestemming om zelf alles aan de overste te vertellen. 

 De overste zegt tegen Paulus’ neef dat hij tegen niemand moet zeggen dat hij het plan 
heeft verklapt. 

 
6. Overgebracht naar Cesarea 

 Diezelfde nacht beveelt de overste dat er een leger klaargemaakt moet worden met 
soldaten te voet en te paard. Ook wil hij er schutters bij hebben. 

 Zij moeten Paulus drie uur na zonsondergang op een paard naar stadhouder Felix in 
Cesarea brengen. 

 De overste schrijft een begeleidende brief aan Felix, waarin hij verslag doet van de 
gevangenneming van Paulus, zijn komen voor de Raad en de plannen om hem in een 
hinderlaag te lokken en te vermoorden. 

 Paulus wordt overgeleverd aan Felix. Felix belooft de zaak snel te zullen behandelen. Dan 
wordt Paulus in het rechthuis van Herodes opgesloten. 

 
 



 

7. Slotzin  
De Heere heeft Paulus veilig in Cesarea gebracht nadat Hij hem twee keer in korte tijd gered had 
van de dood. De Heere laat zien dat Hij regeert en het leven van Paulus leidt. De Heere leidt ook 
jouw en mijn leven. Kun en wil jij, net als Paulus, ook niet meer zonder die hemelse Leidsman 
leven? 
 
 
 
 
 


