
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding schets 4 

 

Schriftgedeelte 

Handelingen 20:1-12 

 

Thema  

Christus is almachtig, kan zelfs een dode levend maken; Christus troost door Zijn Woord en Geest 

 

Exegese 

We behandelen Paulus’ rondreis en zijn bezoek aan Troas, Handelingen 20:1-12. 

 

vers 1 oproer gestild - Er is een grote volksoploop in Efeze, omdat de zilversmeden nadeel 

hebben van Paulus’ preken. De stadssecretaris kalmeert de schare. Paulus vertrekt 

(waarschijnlijk eerder dan zijn bedoeling was). 
 

 gegroet hebbende – hij heeft afscheid genomen. 

 

vers 2  en als hij die delen doorgereisd had - Paulus reist door Macedonië, bezoekt de 

gemeenten en schrijft in die tijd ook zijn tweede brief naar Korinthe. Daarin 

vermeldt hij dat hij in Troas kwam om het evangelie van Christus te preken en dat er 

een geopende deur was in de Heere (2 Kor. 2:12,13). 
 

 en hen met veel redenen vermaand had - Paulus onderwijst hen in de christelijke 

leer en het christelijke leven. Hij bemoedigt hen met veel woorden. De Macedoniërs 

zijn mild in het geven, terwijl ze zelf arm zijn.  

 

vers 3  drie maanden overgebracht - drie maanden doorgebracht. 
 

 van de Joden lagen gelegd werden  – de Joden willen een aanslag op hem plegen. Ze 

zijn van plan hem onderweg tijdens de zeereis overboord te gooien.  
 

 zo werd hij van zin weer te keren door Macedonië - Paulus besluit nu over land via 

Macedonië en Troas te gaan, dan via Asus naar Syrië te varen. Door deze omweg 

kan Paulus de gemeenten in Macedonië nog eens bezoeken.  

 

vers 4  hem vergezelschapte – Er zijn een aantal mannen bij hem. Zij zijn verantwoordelijk 

voor de collecte van hun gemeenten voor de gemeente in Jeruzalem. 

 

vers 5   deze vooraf heengegaan zijnde - deze zijn vooruit gereisd. 

 

vers 6  dagen der ongehevelde broden - het Pascha 

onthielden – verbleven 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vers 7  om brood te breken - om met elkaar te eten en het Avondmaal des Heeren te 

houden.  

 handelde met hen - hij verkondigt hun het evangelie.  

 

vers 8  er waren veel lichten in de opperzaal - dit zijn olielampen die de zaal bedompt 

maken. De zaal is op de derde verdieping.  

 

vers 9  zat in het venster - Eutychus is daar gaan zitten omdat het verder vol was, of omdat 

hij behoefte had aan frisse lucht om wakker te blijven. 

 nederstortende – hij valt. 

 werd dood opgenomen - wordt dood opgetild. 

 

vers 10 Paulus afgekomen zijnde – Paulus komt naar beneden. 

 viel op hem en hem omvangende - werpt zich op hem en slaat zijn armen om hem 

heen 

 wees niet beroerd - wees niet verslagen over zijn dood   

 want zijn ziel is in hem - hij leeft weer.  

 

vers 12   vertroost - verblijd en verkwikt. Eutychus is het levende bewijs van de       

opstandingskracht van Christus. 

 

 

Geloofsleer 

• HC 25, vraag 65. Hoe de Heilige Geest het geloof werkt. 

• D.L. hoofdstuk 3,4 artikel 11. De ware bekering: uiterlijk door het horen van het 

Evangelie en innerlijk door de krachtige werking van de Heilige Geest. 

• D.L. hoofdstuk 3,4 artikel 12. Door de wedergeboorte werkt God het nieuwe leven 

in ons. Die wedergeboorte is innerlijk, in het veranderen van het hart, maar komt 

naar buiten openbaar in de bekering. 

 

Leestips 

• Uw Koninkrijk kome – L. Snoek 

• Verklaring van Matthew Henry 

• Kompas voor kolonisten – ds. P. den Butter 

 

Gebedspunten 

• Gewilligheid om te doen wat de Heere van ons vraagt. 

• Een open hart om naar Gods woord te luisteren. 

• Verlangen om het Evangelie te horen prediken. 

• Afwijzen van alles wat met occultisme te maken heeft. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psalm- en liedlijst 

Maak een keuze uit de volgende psalmen en liederen: 

Psalmen 32 : 1  Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven 

  9 : 1  Ik zal met al mijn hart de Heer’ 

  71 : 2  Wees mij een rots om in te wonen 

  63 : 7  Want, hoe het ga, de logenmond 

 

Liederen MDK   ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’ mijn God 

  UAM   De Heer is mijn Herder 

  UAM   Heer, wat wilt Gij dat ik doe 

  ZB   Ik bouw op U  

 

Verwerken = leren 

Efeze 2:8 ‘Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is 

Gods gave.’ 
 

• Zeg de tekst in eigen woorden. 

• Wat heeft deze tekst te maken met de geschiedenis die we hebben besproken? 

• Wat is genade? 

• Wat is het geloof? (Denk ook aan de schetsen met het thema: Door het geloof) 

• Wat is de wedergeboorte? Hoe zie je dat bij Lydia? 

• Wat is een gave? 

• Wat betekent het als je deze gave van God krijgt? 
 

Repeteer de tekst met elkaar. 

 

 

Introductie op de vertelling 

Vertel de volgende verhaaltjes. 
 

 

Marcel komt uit school. Als hij thuis 

komt, is de deur op slot. Dat gebeurt 

eigenlijk nooit want zijn moeder is altijd 

thuis als hij uit school komt. Marcel voelt 

nog eens aan de deur, maar hij zit echt 

op slot. 
 

Vraag: ‘Hoe kan de deur weer open?’ 
 

Janita heeft een geldkluis. Janita heeft zelf een 

sleutel en haar moeder bewaart een 

reservesleutel van de kluis. Als ze haar zakgeld in 

de kluis doet, zorgt ze ervoor dat de kluis altijd 

weer goed dicht gaat. Op een dag is Janita de 

sleutel van haar kluis kwijt. 
 

Vraag: ‘Hoe kan de kluis toch nog open?’ 

 

In het verhaal van vandaag gaat het over ons hart, dat gesloten is. Luister goed Wie dat kan 

openen en hoe dat gebeurt.  


