
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 2 
Van roeping tot resultaat  

 
A) Doel  

1. Betekenis benoemen 
De jongeren horen hoe Paulus geroepen werd tot zendeling onder de heidenen, die er allemaal 
gebeurde voordat hij uitgezonden werd, en hoe de eerste zendingsreis verliep.  

2. Actualiteit aangeven 
Vanuit de roeping, uitzending en reis van Paulus kunnen steeds weer lijnen doorgetrokken worden 
naar vandaag de dag. Ook nu nog roept de Heere zendelingen en evangelisten, die door gemeenten 
uitgezonden worden en er op uit trekken om het Evangelie te verkondigen. Jongeren mogen 
zichzelf ook de vraag stellen of de Heere een dergelijke weg voor hen op het oog heeft.  

3. Christus centraal stellen 
Het gaat in het zendingswerk om Niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Hij is de inhoud, de 
kern van de boodschap die Paulus de heidenen mocht brengen. Ook nu nog geldt dat verkondiging 
zonder deze Christus leeg en inhoudsloos is.  
 
 
B) Achtergrondinformatie 
Handelingen 13 
Vers 1: profeten (en leraars): blijkbaar waren er mensen die een bijzondere gave hadden om een 

openbaring van God door te geven over wat moet worden gedaan in bepaalde situaties. 
viervorst: hij regeerde over een kwart van het gebied van zijn vader.  

Vers 10: kind des…: een Hebreeuwse uitdrukking die aangeeft dat iemand bij iemand hoort, hem 
volgt en gehoorzaamt, hij heeft hetzelfde karakter en dezelfde gezindheid. 

Vers 11: hand des: Hebreeuwse uitdrukking voor ‘kracht’ of ‘macht’.  
vallen op: komen over.  

Handelingen 14 
Vers 12: Jupiter (of in het Grieks ‘Zeus’) en Mercurius (of in het Grieks ‘Hermes’): Jupiter was de 

hoogste god, Mercurius was de woordvoerder of boodschapper van de goden. 
 
Suggesties voor verdieping 

 Geef op de avond een overzicht van de twee hoofdstukken (bijvoorbeeld: 13:1-3 roeping en 
uitzending, 13:4-14:25 reis, 14:26-28 terugkeer). Er komt heel wat aan de orde, dus je zult 
een keuze moeten maken.  

 Je kunt de reis verder onderverdelen: 13:4-12 op Cyprus; 13:13 in Perge; 13:14-50 in 
Antiochië; 13:51-14:5 in Iconium; 14:6-20 in Lystre en Derbe; 14:21-25 de terugreis. 

 Ga na welke dingen belangrijk zijn, wat de boodschap is van deze twee hoofdstukken voor 
nu. (Misschien kun je een lijstje maken van dingen die je zelf geleerd hebt, of waarvan je 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

denkt dat een dominee die verder uit zou moeten werken als hij preekt over deze 
hoofdstukken.) 

 Zoek een kaartje op waarop de eerste zendingsreis weergegeven wordt. Gebruik dit op de 
verenigingsavond.  

 Maak zelf eens een paar stellingen over dit gedeelte die je in de grote groep kunt 
bespreken. 

 
Literatuur  
T. Wilson, De apostel Paulus. Zijn leven en zijn brieven (atlas met informatie) 
Ds. J. Westerink, Mensen rondom Paulus 
 
 
C) Suggesties voor de avondinvulling  
Alternatieve startopdracht  
- De eerste zendingsreis  
Zorg voor een grote afbeelding van een kaart van Paulus’ eerste zendingsreis. Bedenk met elkaar bij 
elke plaats waar Paulus langs gekomen is, wat er gebeurde.  
 
- De eerste zendingsreis – quiz  
Deze opdracht kan ook in quizvorm gedaan worden. Zorg dan voor briefjes met daarop de 
plaatsnamen waar Paulus op zijn eerste reis geweest is. Maak twee groepen. Elke groep trekt om 
de beurt een briefje, en bedenkt bij die plaatsnaam wat daar gebeurde. Bij een goed antwoord 
krijgt de groep een punt. Als alle plaatsnamen aan bod gekomen zijn, heeft de groep met de 
meeste punten gewonnen.  
 

Niveau 1 Niveau 2 

Bijbel: Handelingen 13:1-12; 14:5-18 
 
Vragen Laat deze altijd aan de orde komen op 
je verenigingsavond! 
1. Wie heeft Paulus en Barnabas uitgezonden? 
(Zie v.2 en 4) 
2. Waar beschuldigt Paulus de tovenaar Elymas 
van? (zie v.10) 
3. Wat gebeurde er met Paulus in Ikonium?  
4. En in Lystre?  
5. Waarom laten Paulus en Barnabas dit niet 
gebeuren (v.15)?  

Bijbel: Handelingen 13:1-12; 14:5-18 
 
Vragen Laat deze altijd aan de orde komen op 
je verenigingsavond! 
1. Hoe heeft de Heere Paulus geroepen (v.2)?  
2. Wat gebeurt er met de stadhouder?  
3. Waarom worden Paulus en Barnabas als 
goden vereerd?  
4. Geef Paulus’ reactie (v.15-17) eens in eigen 
woorden weer.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuzevragen 
Vraag 1,2,3 
Opdracht Zaken die belangrijk zijn in de zending; 
 
           Krantenberichten 
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Stelling 1,2 
 
           Stellingen 
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Overige verwerking 
Zie alternatieve startopdrachten.  
 
Zendingsverhaal  
Er zijn veel verhalen geschreven over 
zendelingen, van vroeger en nu. Zoek een 
dergelijk verhaal op, en lees en bespreek het 
met elkaar. 

Keuzevragen 
Vraag 1,3,4,5  
Opdracht Voorbereiding op een uitzending;  
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Bijbelstudieopdracht 
 
 
 
 
 
Overige verwerking 
Idem. 
 
 

 
 
D)  Antwoorden en suggesties  
 
Opdracht  
Belangrijke aspecten zijn de thuisgemeente, de uitzending, het zendingswerk dat gedaan wordt en 
de methode die gebruikt wordt. Vaak wordt er aan de zendende gemeente een verslag gebracht 
van het werk dat zij gedaan hebben. In het geval van Paulus en Barnabas was dat Antiochië.  
Vragen  
1  a. Mozes, Elia, Jesaja, Jeremia, Johannes de Doper, de discipelen/apostelen.  
 b. Predikanten, ambtsdragers, evangelisten, zendelingen.  

c. Het kan moeilijk zijn om de wil en weg van de Heere te vinden. Wat in ieder geval van 
belang is, is het gebed; in ‘gesprek’ met de Heere wil Hij Zijn wil bekend maken. Verder het 
lezen en zoeken in de Bijbel; de Heere gaat nooit tegen Zijn eigen Woord in. Vaak gebruikt 
Hij de Bijbel om iets duidelijk te maken. Daarnaast zijn je eigen verlangens, mogelijkheden 
en gaven ook belangrijk; als je iets graag wilt of kunt, kan de Heere dat gebruiken. Ook 
kunnen mensen om je heen je helpen om de weg van de Heere te vinden en begrijpen.  

 d. Probeer dit gesprek persoonlijk te maken.  
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2. Persoonlijk 
 
Opdracht  
Nog steeds is een roeping van de Heere heel belangrijk. Hij is het Die mensen zendt om in Zijn 
Koninkrijk aan het werk te gaan. Tegenwoordig moet er via de synode, zendingsdeputaten, 
besloten worden of mensen namens de kerk uitgezonden mogen worden. Mensen die geen 
zendeling zijn vanuit de kerk, sluiten zich vaak bij een stichting aan, die veel contacten heeft in het 
buitenland. De procedures duren allemaal langer. Vaak moet er geld verzameld worden om in het 
buitenland te kunnen leven en werken. Ook moet vaak een andere taal geleerd worden, en de 
gewoonten en gebruiken van een andere cultuur. Ook zal er een gemeente zijn die als ‘zendende’ 
gemeente achter de zendeling staat. Zij ondersteunen de zendeling met gebed, meeleven en geld.  
 
Vragen 
3 a. De Bijbel heeft Goddelijk gezag, het is het Woord van de levende God Die ook vandaag 

nog spreekt. In Zijn Woord maakt de Heere bekend Wie Hij is, en wat Zijn wil is. Als er jou 
om uitleg gevraagd wordt waarom iets is, moet je dit kunnen weergeven vanuit de Bijbel. 
Het is goed om te weten waar het op gebaseerd is. Ook als er mensen zijn die raadgevingen 
of waarschuwingen geven is het belangrijk dat je toetst wat de Bijbel erover zegt.  
b. Alles wat je hoort mag je naast de Bijbel leggen. Wat zegt het Woord van de Heere 
hierover. Maar het betekent ook dat als dat Woord klinkt, het van jou vraagt dat je er naar 
luistert, ervoor buigt en het gehoorzaamt.  

 
4.  a. Aan ongelovigen wordt het Evangelie nog uitgelegd, zij weten niet wat het betekent. Ze 

kennen God niet, en weten niet Wie de Heere Jezus Christus is. Aan hen vertelt Paulus van 
het lijden en sterven van de Heere Jezus en wat dat voor hen betekent. Gelovigen worden 
door hem vermaand om te blijven in wat ze geleerd hebben. Gelovigen krijgen 
‘vervolgonderwijs’, ze worden versterkt en vermaand.  

 b. Een dominee moet onbekeerden, ongelovigen oproepen om zich te bekeren, om tot de 
Heere te komen. Gelovigen moeten gewezen worden op de betekenis van hun geloof, ze 
moeten erin volharden en versterkt worden. Zij mogen vervolgonderwijs over het Evangelie 
ontvangen. Het is goed om te benadrukken dat ook een gelovige nooit uitgeleerd raakt, en 
dat het blijft gaan om de Heere Jezus Christus alleen!  

 c. Geloof en ongeloof.  
 d. De verkondiging van Gods Woord vraagt van ons allen een keuze. Nemen we het Woord 

aan, of blijven we voort leven zonder de God van dat Woord?  
 
5.  De Heere roept, en Hij geeft dan ook alles wat nodig is om aan die roeping te gehoorzamen. 

Daarbij moeten wij ons verstand gebruiken, maar we hoeven nooit te twijfelen aan de 
almacht van de Heere. Dergelijke afwegingen zullen steeds biddend voor Gods aangezicht 
gemaakt moeten worden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stellingen  

 Dit kan een wijs besluit zijn, maar het hoeft zeker niet. Als de Heere roept om door te gaan 
met evangeliseren, kan Hij dat ook wel eens heel bijzonder willen zegenen. Het gaat er in 
alle situaties om dat we Gods wil doen. Wat is Zijn bedoeling in deze situatie?  

 De Heere Jezus heeft laten zien en horen dat er lijden hoort bij het leven van een christen. 
Gehoorzamen aan Zijn roeping kan dan ook wel eens lijden en vervolging met zich mee 
brengen.  

 
Bijbelstudieopdracht 
Eerst de geschiedenis van Israël: v.17-22 
De verbinding naar de Heere Jezus: v.23 
De verdere uitwerking van de boodschap over Jezus: v.24-31 
De conclusie en oproep om gehoor te geven aan de boodschap: v.32-41 
Paulus laat hiermee zien dat de Heere Jezus de aan de Joden beloofde Messias is. De Heere heeft 
over Hem gesproken in het Oude Testament, de boeken van de Joden. Van Israël naar de Messias, 
en tot slot de oproep om in Hem te geloven.  
 
E) Extra voorbereiding 
- Voor de alternatieve startopdracht is een kaart nodig van de eerste zendingsreis.  
- Voor de startopdracht als quiz zijn briefjes nodig met daarop de plaatsen die Paulus op zijn eerste 
zendingsreis bezocht heeft.  
- Voor de extra opdracht is een zendingsverhaal nodig.  
- Voor de opdracht krantenberichten zijn kranten, pen en papier nodig. 


