Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 7
Afscheid voor het leven
A) Doel
1. Betekenis benoemen
Paulus neemt afscheid van zijn gemeenten. De Heilige Geest heeft hem duidelijk gemaakt
dat hij gevangenschap en verdrukking kan verwachten. Toch gaat hij erheen en is bereid te
sterven voor de Naam van de Heere.
2. Actualiteit aangeven
Ook wij moeten soms afscheid nemen van mensen. Wat wensen wij hen toe?
3. Christus centraal stellen
Bij het afscheid benadrukt Paulus dat hij niets heeft verzwegen om de Heere Jezus Christus
te verkondigen.

B) Achtergrondinformatie
Aantekeningen bij de tekst
Handelingen 20
Vers 19 lagen: samenzweringen, aanslagen
Vers 22 gebonden: in boeien, gedreven, gedwongen, in gehoorzaamheid aan – hij kan niet
anders.
Vers 24 dierbaar: kostbaar, waardevol – uiteraard zag hij de waarde van zijn leven, maar hij
was bereid om het op te geven voor de Heere; hij wilde het niet voor zichzelf houden.
Vers 26 rein van het bloed: hij is er niet meer verantwoordelijk voor als iemand verloren zou
gaan (bloed is een beeld voor het leven, dus het vergieten van het bloed is een
beeld voor de dood).





Je kunt ingaan op het nemen van afscheid. Afscheid nemen doe je op verschillende
momenten in het leven: afscheid van school, van vrienden, bij een verhuizing etc. Ieder
mens zal eens sterven: plotseling, na een ziekte, jong of oud. Je krijgt niet allemaal de
gelegenheid om dan nog afscheid te nemen van je geliefden. Betrek de HC 1, die spreekt
over een troost die zowel in het leven als in het sterven geldt.
Ingaan op de taak en verantwoordelijkheid van ambtsdragers en wat dat voor hen betekent,
van hen vraagt. Niet de baas in de gemeente, maar de geestelijke leiders. Noodzaak van
gebed in de gemeente voor deze taak.
Paulus had zelfs zijn leven over voor de zaak van het Evangelie. Stichtingen als
Friedenstimme, de SDOK, Open Doors en Bonisa publiceren regelmatig over de verdrukte
kerk. Je kunt ingaan op het lijden om de zaak van Christus in onze tijd en ons land.

Suggesties voor verdieping
Literatuur
T. Wilson, De apostel Paulus. Zijn leven en zijn brieven (atlas met informatie)
Ds. J. Westerink, Mensen rondom Paulus
Publicaties van Friedenstimme, Open Doors, SDOK, en dergelijke

C) Suggesties voor de avondinvulling
Niveau 1

Niveau 2

Alternatieve startopdracht
Startopdracht
‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen’
Idem
Laat alle leden een stuk fruit meenemen. Maak
hiervan samen een fruitmand en schrijf er een
kaartje bij met een mooie tekst. Beslis samen
wie uit de gemeente deze fruitmand mag
ontvangen.
Bijbel: Handelingen 20:17-21:17
Bijbel: Handelingen 20:17-21:17
Vragen Laat deze altijd aan de orde komen op Vragen Laat deze altijd aan de orde komen op
je verenigingsavond!
je verenigingsavond!
1. Wat zal het gevolg zijn als Paulus naar
1. Wat betekent het ‘geboden zijn door de
Jeruzalem vertrekt?
Geest (vs. 22)?
2. Tot wie spreekt Paulus deze woorden in
2. Vergelijk vs. 22 met Hand. 21:4. Dit lijkt
Hand. 21?
tegenstrijdig. Kun je uitleggen hoe het
3. Waarom waren de mensen zo bedroefd?
zit?
(vs. 38)
3. Filippus had 4 dochters die profeteerden.
4. Wat wil Agabus in vs. 10 zeggen?
Hoe kan dit, gezien 1 Kor. 14:34 en 1 Tim.
2:12?
4. Vs. 14: tevreden. Wat betekent dit?
Keuzevragen
Opdracht
Vragen 2,3,4,5
Eindopdracht

Keuzevragen
Opdracht
Vragen 1,3,5
Bijbelstudieopdracht
Eindopdracht

Overige verwerking
Ga in een kring zitten en vertel om de beurt wat
je het meest geraakt heeft uit deze 7 schetsen,
wat je moeilijk vond, wat je geleerd hebt enz.

Overige verwerking
Lees en bespreek met elkaar een verhaal van
een christen die zijn geloof in de Heere Jezus
met de dood heeft moeten bekopen. (Zie
boeken van Open Doors, SDOK, Friendenstimme
e.d.)

D) Antwoorden en suggesties
Vragen
1. a. Hij wil daar mee zeggen dat hij niets heeft verzwegen omdat hij bang zou zijn voor
mensen of om zo geld binnen te krijgen. Zie ook 1 Thess. 2:3,4.
b. Zowel Ezechiël als Paulus en de predikanten worden opgeroepen om het volk, ook als het
niet horen wil!, te onderwijzen. De Heere weet dat het volk niet naar Hem wil horen, en
toch moeten ze het gaan vertellen. Hierin klinkt Gods liefde door, dat Hij nog omkijkt naar
mensen die niet luisteren willen! Tegelijk is dit natuurlijk een moeilijke opdracht voor
zendelingen en predikanten!
c. Persoonlijk - Door dagelijks de schriften te onderzoeken zoals ze in Berea deden. Zo kun
je ontdekken wat God te zeggen heeft en te toetsen of de predikanten het juiste Woord
verkondigen.
2. a. Persoonlijk
b. Persoonlijk
c. - Giften geven aan goede doelen zoals Woord en Daad, Ontmoeting, Elim enz.
- Een adoptiekind nemen (elke maand een bedrag voor dat kind overmaken)
- Mensen uit je omgeving bijv. eten of een leerzaam boek geven.
3. a. Persoonlijk
b. In het paradijs hebben wij de zonde over ons heen gehaald. Sindsdien zijn we ver van God
vandaan. Onze oude natuur, het zondige ik, moet sterven als we weer bij God willen horen.
Zonde en God gaan niet samen. Als we God hebben leren kennen sterft de oude natuur af
en als we dan met ons lichaam sterven mogen we eeuwig bij de Heere in de hemel leven.
(Zie ook HC. Zo. 33)
4. a. Hiermee worden dwaalleraren bedoeld. De gemeenteleden Alexander en Hymeneüs zijn
de eerste roofdieren die de gemeente van Christus verscheuren. In Matt. 7:15 staat hiervoor
ook een waarschuwing: ‘Wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u
komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.’
Kenmerkend voor dwaalleraren is dat zij hun eigen eer beogen en hun eigen kerk, partij of
groep, in plaats van de eer en de kerk van Christus.

b. Hoogmoed is de bron van alle dwalingen. Dan denken we het beter te weten dan God
zelf. Ook in onze kerk moeten daarvoor oppassen! We moeten niet onze eigen eer op het
oog hebben maar die van de Heere Jezus Christus.
5. Persoonlijk – denk aan de zonden waarmee je door blijft gaan, meer oog voor de
medemens, iedere dag Gods Woord onderzoeken enz.

Eindopdracht
Antiochíë

Handoplegging Paulus en Barnabas;
2e reis: Paulus en Barnabas gescheiden.
Pafos
Elymas de tovenaar blind, stadhouder tot bekering gekomen.
Pisidië
Gepreekt tot Joden: lasterden, vervolgden hen, wiepen hen uit de stad.
Heidenen prezen de Heere en geloofden.
Ikonium
Een oproer om hen te stenigen
Steden van Lycaónië Kreupele man genezen. Offeren voor Paulus en Barnabas
(lystre, Derbe)
2e reis: Timotheüs besneden.
Tróas
Gezicht: Kom over en help.
Eutychus valt uit het raam en wordt weer levend.
Macedónië
Lydia tot bekering, waarzeggende geest uitgeworpen, gevangen gezet,
stokbewaarder tot bekering.
Thessaloníca
Oproer onder de Joden: Jason voor de overste van de stad.
Berea
Onderzochten dagelijks de Schriften.
Athene
Toespraak tot de filosofen op de Areópagus: De onbekende God.
Korinthe
Ontmoeting met Aquila en Priscilla.
Efeze
Ontmoeting Apollos, vurig spreker maar wist alleen van de doop van
Johannes. -- De Heilige Geest ontvangen. -- Zonen van Sceva
Azië
Demétrius, de zilversmit – een oproer.
Cesaréa
Agabus probeert Paulus te verhinderen naar Jeruzalem te gaan door zich
vast te binden.

E) Extra voorbereiding
- Een mail sturen met herinnering aan een fruitstuk en zelf een mand meenemen voor het fruit
(alternatieve startopdracht)
- Grote kaart voor de eindopdracht
- Voor de extra verwerking heb je een verhaal nodig van een christen die geleden heeft en
gestorven is omwille van het geloof.

