
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding schets 2 

 

Schriftgedeelte 

Handelingen 13:1-12 

 

Thema  

Knecht van satan of van God 

 

Exegese 

We behandelen de eerste zendingsreis van Paulus uit Handelingen 13:1-12.  

 

Vers 1  Antiochië – Welvarende handelsstad in Syrië, aan de rivier Orontes, 500 km ten 

noorden van Jeruzalem. Met ca. 800.000 inwoners de derde stad van het Romeinse rijk. Men dient 

er vele afgoden. Hier worden de discipelen voor het eerst ‘christenen’ genoemd (Handelingen 11 : 

26). 
 

De gemeente – Ontstaan uit Joden die Jeruzalem ontvlucht zijn. Zij ontvluchtten Jeruzalem toen na 

de dood van Stefanus een grote vervolging losbrandde. 
 

enige profeten - Dit zijn bijzondere ambtsdragers die de gave hebben om toekomende dingen te 

voorzeggen en de Schrift te verklaren. 
 

leraars -  Deze ambtsdragers geven onderwijs uit Gods Woord. 
 

Barnabas – de naam betekent: ‘zoon der vertroosting’. Zijn eigenlijke naam is Joses, een leviet van 

Cyprus. Hij is dus een Griekse Jood, die de leefwereld van de heidenen kent. 
 

Niger – zwart. 
 

Saulus – Vanaf Handelingen 13 : 7 wordt hij Paulus genoemd. 

 

Vers 2  En als zij de Heere dienden - Terwijl de gemeente bijeen is in de eredienst. 
 

… en vastten – om zich beter op het gebed te kunnen richten. 
 

zeide de Heilige Geest - door de mond van deze profeten. De Heilige Geest roept de mannen en 

geeft hun opdracht naar een andere plaats te gaan. Dit is hetzelfde als geroepen worden door God 

of door de Heere Jezus. 
 

Zondert Mij af – zij worden losgemaakt van deze gemeente en moeten het Evangelie elders gaan 

verkondigen. 

 

Vers 3  hun de handen opgelegd hebbende – een plechtig symbool van hun toewijding aan 

de dienst des Heeren (zie 1 Tim. 4 : 14); dit ging samen met gebeden. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers 4  Seleucië – de havenstad, 25 km van Antiochië, waar zij aan boord gaan naar Salamis, 

ongeveer 100 km naar het zuidwesten.  

 

Vers 5  Salamis – de havenstad waar ze aankomen. Op Cyprus is het Evangelie al eerder aan 

de uit Jeruzalem gevluchte Joden verkondigd. Nu zullen de heidenen het ook horen.  
 

in de synagogen – eerst prediken zij het Woord in de synagogen; ook de Joden moeten die blijde 

boodschap horen. Bovendien komen veel proselieten (heidenen die zich bekeerden tot het 

Jodendom, van wie de mannen werden besneden) naar de synagogen. Zo komt er een ingang om 

de heidenen te bereiken met het Evangelie. Meestal werkt Paulus op deze manier. 
 

Johannes – Johannes Markus, neef van Barnabas. 
 

tot een dienaar – in de dingen van de Heere 

 
Vers 6  En als zij het eiland doorgegaan waren - Terwijl ze op weg zijn naar Pafos, dat aan 

de westkust ligt, brengen zij overal het Evangelie. 
 

een zeker tovenaar – Hij houdt zich op aan het hof van de stadhouder, Sergius Paulus. Een 

tovenaar wordt bij de wijzen gerekend; hij heeft een vooraanstaande positie en veel invloed. Hij 

weet dat hij zijn plaats kwijt is, als de stadhouder naar Paulus zal luisteren. 
 

een valse  profeet - Iemand die valse voorspellingen doet in de naam van               God. Hij heeft zijn 

gave van de duivel. 
 

Bar-Jezus – zoon van Jezus. De naam ‘Jezus’ is in die tijd een gangbare naam. Hoewel dus meer 

mannen deze naam dragen, is er maar Eén Die Verlosser is. 

 
Vers 7  Sergius Paulus - Hij is door de Romeinse keizer tot proconsul, stadhouder, van 

Cyprus benoemd. Hij is een verstandig man, die zich niet laat leiden door zijn gevoelens. 
 

zocht zeer het Woord Gods te horen - Sergius Paulus ontbiedt de twee mannen, want hij wil het 

Woord van God horen. Wellicht is hij benieuwd naar dit nieuwe op religieus gebied. 

               
Vers 8  Maar -  er komt tegenstand  

 

Elymas – zijn Griekse naam. Dit Arabische woord ‘Ulema’, betekent ‘wijze’. Elymas is dus een titel 

(net als Farao, Abimelech). 
 

wederstond hen – Hij ziet de aandacht waarmee de stadhouder luistert, en beseft dat de 

boodschap die Paulus brengt een bedreiging is voor hemzelf. Hij wendt zijn macht en invloed aan 

om Gods Woord tegen te houden. 
 

van het geloof af te keren - Met hulp van de tovenaar probeert satan te voorkomen dat Sergius 

Paulus tot geloof komt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vers 9  vervuld met de Heilige Geest - De Heilige Geest vervult Paulus met  kracht om Gods 

waarheid en oordeel aan te kondigen. 

 
Vers 10 O, gij kind des duivels – Zoals een kind zijn ouders gehoorzaamt (of: moet 

gehoorzamen), luistert Elymas naar de duivel. Hij is slecht en boosaardig en daarmee een 

tegenstander van de Heere. 
 

… verkeren de rechte wegen des Heeren – Elymas  is niet alleen zelf tegenstander van de Heere, 

maar hij probeert anderen er van te weerhouden Hem te volgen. Degene die de Heere liefheeft en 

Hem volgt, gaat op de goede weg.  

 
Vers 11 de hand des Heeren is tegen u - De Heere zal hem meteen straffen  met blindheid. 

De ogen van zijn ziel zijn gesloten voor het Evangelie; zo zijn zijn natuurlijke ogen verblind voor de 

zon. 
 

van stonde aan – op hetzelfde ogenblik. 

 
Vers 12 toen geloofde hij -  De stadhouder heeft gezien welk strafwonder Paulus deed  

als reactie op  de tegenstand tegen de  Heere door Elymas.  Dan moet Elymas de leugenaar zijn en 

Paulus de waarheid spreken. Hij komt tot geloof. 
                

Verslagen zijnde – vol ontzag over wat Christus doet. 

 

 

Geloofsleer 

• HC 7, vraag 21. Over het ware geloof 

• HC 34, vraag 94. Over afgoderij en bijgeloof 

• DL 2, artikel 5. Ieder die gelooft, heeft het eeuwige leven 

• DL 3-4, artikel 14. Het geloof is een gave van God 

• NGB, artikel 11. De Heilige Geest is een zelfstandig Wezen 

 

 

(Lees)tips 

• Uw Koninkrijk kome – L. Snoek 

• Formulier om te bevestigen de dienaren van het Goddelijke Woord 

• Link naar ‘Kaarten zendingsreizen van Paulus 

 

 

Gebedspunten 

• De Heere volgen als Hij ons roept tot een taak 

• Dank dat de Heere echt doorgaat met Zijn werk 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De duivel tegenstand bieden 

• De werken van satan verbreken 

• Het herkennen van valse profeten 

• Uitbreiding van Gods Koninkrijk, ook onder hooggeplaatste mensen 

 

Psalm- en liedlijst 

Maak een keuze uit de volgende psalmen en liederen: 

Psalmen Psalm   2:4 En Ik die Vorst 

                    Psalm 25:4 ‘s Heeren goedheid kent geen palen 

                    Psalm 67:1 D ‘algoede God zij ons genadig 

                    Psalm 72:6 Ja, elk der vorsten zal zich   

 

Liederen UAM  ‘k Stel mijn vertrouwen 

  UAM  God biedt u nu Zijn vrede aan 

  ZB  Als g’in nood gezeten 

  ZB   Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht 

 

Verwerken = leren 

Handelingen 13:2  

‘Zondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.’ 

 

• Hoe zou jij dit in je eigen woorden zeggen? 

• Kun je het in één woord samenvatten? 

• Je zou kunnen zeggen dat de Heere nu nog mensen afzondert (=uitkiest), zoals Hij 

dat met Paulus en Barnabas deed. Wie dan? Waarvoor? 

 

Repeteer de tekst met elkaar. 

 

Introductie op de vertelling 

Waar denk je aan bij een koning? Noem eens een koning of koningin? 

Als ik nu zeg: ‘Er zijn maar twee koningen … aan wie denk je dan?  

Denk eerst aan de duivel. Die wil dat jij naar hem luistert. Dat is niet zo moeilijk. Zolang je naar 

hem luistert en doet wat hij wil, dien je de verkeerde koning. 

Er is nóg een Koning. Koning Jezus biedt jou eeuwig leven aan als je Hem gelooft. 

Het is wel duidelijk dat er dan altijd oorlog is; de duivel zal blijven proberen zoveel mogelijk 

mensen vast te houden.  

Maar elke keer als er iemand tot geloof in Christus komt, moet hij terugtrekken.  

Vandaag horen we ook over oorlog… 


