Vertelschets 2.2: ‘Knecht van Satan of knecht van God’

1. Opdracht tot de eerste zendingsreis
• Vijf profeten en leraars zijn in Antiochië
bij elkaar.
• De Heilige Geest geeft enkele van die
mannen de opdracht Paulus en Barnabas
uit te zenden. De Heere heeft een
bijzondere opdracht voor hen.
• Zij vasten en bidden en richten zich zo
volkomen op de Heere en gehoorzamen
Hem.
• Zij gaan in opdracht van de Heere en
weten dan ook zeker dat Hij hen zal
leiden, er voor zal zorgen dat zij weten
wat zij doen en zeggen moeten.
• Eer zij vertrekken, leggen de mannen hun
de handen op.
2. Op Cyprus
• In Seleucië gaan zij aan boord van een
schip.
• Als eerste gaan zij naar de synagoge.
• Zij verkondigen het Evangelie aan de
aanwezige Joden.
3. Naar Pafos
• De stadhouder van Cyprus, Sergius
Paulus, is een verstandig man.
• Hij heeft over de drie mannen gehoord en
nodigt hen uit.
• Sergius Paulus verlangt er naar om het
Woord van God te horen.
• Zij vertellen hem over Jezus Christus, de
Zoon van God.

4. Elymas de tovenaar
• De Joodse tovenaar Elymas keert zich
tegen de apostelen.
• Hij wil niet dat Sergius Paulus tot geloof
komt. Hij is bang dat hij zijn macht over
de stadhouder dan kwijt zal raken.
• Uit alle macht probeert hij hem van het
geloof af te houden.
5. Paulus
• Paulus is vervuld met de Heilige Geest.
Die laat hem weten wie Bar-Jezus
werkelijk is.
• Daarom spreekt hij hem aan als ‘kind,
zoon van de duivel’. Bar-Jezus doet
zonde, en wie dat doet is uit de duivel (1
Joh. 3 : 8).
• Van God heeft Paulus (net als de andere
apostelen) de kracht gekregen om
wonderen te doen.
6. De gevolgen
• Bar-Jezus wordt gestraft met blindheid.
• Anderen moeten hem helpen en leiden.
• Sergius Paulus gelooft in de Heere Jezus.
• Hij is verslagen, zeer verbaasd, over de
macht van Jezus Christus.
7. Slotzin :
De duivel is wél machtig, maar God is
álmachtig.

