
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vertelschets 2.3: ‘God opent wat gesloten is!’ 

 
 
1. Paulus krijgt een opdracht  

• Paulus ziet ’s nachts in een gezicht een 

man uit Macedonië. 

• Macedonië ligt in Europa, een gedeelte 

van de wereld waar het Evangelie nog 

niet is verkondigd.  

• De man roept Paulus: ‘Kom over en help 

ons’.  

 

2. Naar Europa 

• Paulus hoort in de roep van de man de 

stem van God. 

• Samen met Silas, Timotheüs en Lukas 

reist hij naar Europa en komt in de stad 

Filippi.  

• Zij blijven enkele dagen in de stad. 

• Ze blijven er ook op de sabbat. In Filippi is 

geen synagoge. 

• Paulus en Lukas gaan naar de rivier en 

vinden daar enkele biddende vrouwen. 

 

3. Lydia 

• Eén van de vrouwen is Lydia. 

• Lydia is een purperverkoopster uit de 

stad Thyatira.  

• Ze is als heidin opgegroeid en in 

aanraking gekomen met de Joden en hun 

godsdienst. 

• Zij raakt geïnteresseerd in deze 

godsdienst en zoekt regelmatig Joodse 

vrouwen op. 

 

4. God opent wat gesloten is 

• Deze sabbatdag hoort Lydia Paulus 

spreken over de Heere Jezus.  

• Ze hoort dat hij gestorven is aan het kruis 

om Zijn volk te kunnen verlossen van hun 

zonden. 

• De Heere opent haar hart, zodat er plaats 

komt voor het zaligmakende geloof. 

• Lydia leert door het geloof de Heere Jezus 

als háár Zaligmaker kennen. 

• Heb jij de Heere Jezus al als je Zaligmaker 

leren kennen? 

• Lydia en haar huis worden gedoopt.  

• Als vrucht van het geloof toont ze haar 

dankbaarheid door Paulus uit te nodigen 

in haar huis. 

 

5. Een dienstmeisje met een waarzeggende 

geest achtervolgt Paulus 

• Een dienstmeisje verdient in Filippi veel 

geld voor haar meesters door de 

toekomst te voorspellen. 

• Zij hoort van Paulus en gaat achter hem 

aan.  

• Dagenlang roept zij: ‘Deze mensen zijn 

dienstknechten van God, die ons de weg 

der zaligheid verkondigen.’ 

• Na enkele dagen heeft Paulus er genoeg 

van. Hij gebiedt de geest, in de naam van 

Jezus Christus, uit haar te gaan. 

• De geest verdwijnt direct uit haar. 

 

6. Paulus en Silas in de gevangenis 

• De meesters van het meisje horen wat er 

gebeurd is. 

• Zij begrijpen dat zij met haar geen geld 

meer kunnen verdienen. 

• Zij brengen Paulus en Silas bij het 

stadsbestuur en beschuldigen hen er van 

dat ze de mensen tot oproer aanzetten.  

• Het bestuur laat de mannen geselen en in 

de gevangenis gooien.   

 

Slotzin 

Is dat nu de plaats waar de Heere hen wil 

hebben? Achter de gesloten deuren van de 

gevangenis? Ja, want God opent wat gesloten is. 

 

 

 


