
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 2.5: ‘Gods werk gaat door, Paulus móet naar Rome!’ 

 

 

1. Paulus en andere gevangenen gaan 

onder begeleiding van Julius naar Rome 

• Lukas en Aristarchus gaan met Paulus 

mee. 

• Ze varen naar Sidon; Paulus krijgt de 

gelegenheid om vrienden te 

bezoeken. 

• In Myra wordt er van schip gewisseld. 

 

2. Paulus waarschuwt zijn medereizigers 

• Paulus raadt in Schonehavens op 

Kreta aan om niet verder te varen. 

• Julius luistert naar de zeelieden en 

niet naar Paulus.  

• Ze besluiten om naar Fenix te varen.  

 

3. De storm (Euroklydon) steekt op 

• De sloep achter het schip wordt aan 

boord gehaald. 

• Ze sjorren touwen om het schip heen. 

• De scheepslieden zijn bang dat ze 

vastlopen op de zandbank Syrtis. 

• Overtollige ballast wordt overboord 

gegooid. 

 

4. Paulus verwijt en bemoedigt zijn 

medereizigers 

• Paulus verwijt hun dat ze niet naar 

hem geluisterd hebben. 

• Een engel vertelt dat niemand van het 

schip zal omkomen. 

• Paulus moet voor de keizer in Rome 

verschijnen. 

 

5. Na veertien dagen land in zicht 

• Het dieplood wordt uitgegooid. 

• Ze zitten dichtbij land. 

• Ankers worden uitgegooid, om te 

voorkomen dat ze te pletter slaan op 

de klippen. 

• De bemanning wil er met de sloep 

vandoor gaan, maar Paulus houdt hen 

tegen. 

 

6. Gebed voor het eten 

• Paulus spoort iedereen aan om te 

eten, allen moeten weer op krachten 

komen. 

• Paulus dankt God voor zijn gaven en 

vraagt een zegen over het eten. 

• Het laatste koren wordt overboord 

gegooid, om het schip nog lichter te 

maken. 

 

7. Het schip loopt vast 

• Het voorschip loopt vast op een 

zandbank, het achterschip breekt. 

• De soldaten willen de gevangenen 

doden, om te voorkomen dat ze 

vluchten. 

• Julius verbiedt dat; het leven van 

Paulus moet gespaard blijven. 

• Hij geeft de opdracht dat ieder 

zwemmend of drijvend op wrakhout 

aan land gaat. 

 

8. Slotzin 

‘De Heere heeft Zijn Woord gehouden en 

Zijn macht laten zien, Hij heeft Paulus 

bewaard.’ 

 


