
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding schets 6 

 

Schriftgedeelte 

Handelingen 28:1-10 

 

Thema  

Een wonder op Melite! 

 

Exegese 

We behandelen de geschiedenis van Paulus op het eiland Melite, Handelingen 28:1-10. 

 

Handelingen 28 

Vers 1-2 Het eiland blijkt Melite te heten. Dat is het huidige Malta. De term 'barbaren' 

betekent dat deze mensen niet de Griekse cultuur hebben overgenomen. Hun gedrag is zeer 

gastvrij. Er wordt voor de schipbreukelingen een vuur ontstoken zodat ze zich kunnen warmen. 

 

Vers 3-4 Vanuit het hout dat Paulus op het vuur gooit, schiet een slang te voorschijn en bijt 

hem in zijn hand. De inlanders van Malta zien het als een teken: iemand heeft de levensgevaarlijke 

schipbreuk overleefd, maar lijkt door dit 'kleine gevaar' alsnog te moeten te sterven. De 

wraakgodinnen willen Paulus blijkbaar dood hebben. Hij zal dus wel een misdadiger zijn. 

 

Vers 5-6 Maar Paulus schudt het beest van zich af, en de verwachte werking van het gif blijft 

uit. En dan slaat de mening van de eilandbewoners opeens om. Paulus kan het gif van een slang 

trotseren: hij zal dus wel van goddelijke afkomst zijn! In die conclusie gaan deze mensen te ver, 

maar ze hebben wel terecht gezien dat Paulus goddelijke bescherming ontvangt! 

 

Vers 7-8 De groep schipbreukelingen komt vervolgens bij Publius terecht. Een bepaalde 

Romeinse titel wordt niet genoemd, en het is daarom niet helemaal zeker of deze Publius een 

Romeinse machthebber of een Romeinse grootgrondbezitter is. In ieder geval is hij rijk en geniet 

hij aanzien van de andere eilandbewoners. Ook hij is gastvrij voor de schipbreukelingen. Publius' 

vader is ziek. In het Grieks staat er letterlijk het woord 'dysenterie'. Door de voorbede van Paulus 

wordt hij weer gezond.  

 

Vers 9-10 Het nieuws van de genezing verspreidt zich snel. Ook andere mensen komen hun 

zieken bij Paulus brengen. Ook in deze genezingen blijkt de macht van de Heere, die in Paulus' 

daden zichtbaar wordt. Paulus wordt door de mensen met eer overladen. En wanneer het 

gezelschap drie maanden later vertrekt, tonen de eilandbewoners hun dank door alle 

benodigdheden voor de reis mee te geven. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geloofsleer 

• HC 40, vraag 107. Onze naaste liefhebben als onszelf 

• HC 42, vraag 111. De omgang met de naaste 

 

Leestips 

• Verklaring van Matthew Henry 

• Uw Koninkrijk kome - L. Snoek 

 

Gebedspunten 

• Zorg voor de naaste 

• De macht van het ongeloof 

• God die wonderen doet 

• Gelegenheid zoeken om over de Heere Jezus te spreken 

• Gastvrijheid betonen 

• Rampen, denken aan de slachtoffers 

 

Psalm- en liedlijst 

Maak een keuze uit de volgende psalmen en liederen: 

Psalmen 72 : 11 Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen 

95 : 3  Zijn’ is de zee; z’ is door Zijn kracht 

  96 : 2 - 5 Nu moet uw tong de heid’nen noden 

    Al d’ afgoôn zijn slechts ijdelheden 

    Hoe blinkt het alles door vertoning 

    Geeft d’eer aan ’t eeuwig Opperwezen 

  97 : 1  God heerst als Opperheer 

  98 : 1  Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 

105 :3  Vraagt naar den HEER’ en Zijne sterkte; 

 

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

  ZB  Jezus, open mijn oren 

  ZB  Nooit kan ’t geloof te veel verwachten 

 

Verwerken = leren 

Handelingen 28 : 10 

‘Die ons ook eerden met veel eer.’ 

 

• Zeg de tekst in eigen woorden. 

• Wanneer geef je iemand eer? 

 

Repeteer de tekst met elkaar. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introductie op de vertelling 

Stel de vraag: ‘Zijn wonderen de wereld uit?’ 

Bespreek met elkaar wat wonderen zijn. Kunnen de kinderen wonderen noemen? Ook vandaag?   

 

Schrijf op het bord: 

 

 

Voer een gesprek met de kinderen. 

 

Wat is een wonder? Wat niet? Waarom deed de Heere Jezus wonderen? 

Wat wil de Heere ons vandaag leren met de wonderen die we om ons heen zien? 

Er zijn allerlei situaties waarin mensen bidden om een wonder (bij ernstige ziekte, in een 

uitzichtloze situatie). Waarom geneest bijvoorbeeld niet iedereen die er om bidt? Waarom 

gebeurt niet altijd het wonder waar je om bidt?  

Samen tot de conclusie komen dat wonderen de wereld niet uit zijn! De Heere gebruikt wonderen 

om je op te roepen Hem lief te hebben en te dienen! 

Wonderen in deze tijd 


