
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 3 
Ruzie en fijngevoeligheid 

 
A) Doel  
 
1. Betekenis benoemen 
De manier ontdekken van de wijze waarop Paulus het Evangelie verkondigt.  
2. Actualiteit aangeven 
Jongeren gaan zich afvragen hoe zij met medemensen omgaan, en hoe ze de wil en leiding van de 
Heilige Geest in hun leven kunnen ontdekken.  
3. Christus centraal stellen 
Het ging Paulus er steeds maar weer om dat de Heere Jezus centraal kwam te staan, Hij moest 
verkondigd worden, om Hem moest het gaan. Dat moet ook in ons leven zo zijn!  
 
 
B) Achtergrondinformatie 
Handelingen 15 
Van de heidenchristenen wordt gevraagd zich van een aantal dingen te onthouden. Dit verbod is 
slechts tijdelijk bedoeld, namelijk voor de duur dat ook de christenjoden gaan inzien dat zulk vlees 
niet onrein is en met een gerust hart gegeten mag worden (Zie ook 1 Kor. 8,10:23-33). Ook in zijn 
brief aan de gemeente van Rome stelt Paulus duidelijk vast dat dit voorschrift alleen bedoeld is om 
de zwakken in het geloof, die menen dat dit vlees niet geconsumeerd mag worden, te ontzien. Het 
is om die broederen niet te ergeren, een liefdegebod dus.  
Van de hoererij moeten ze zich echter wel altijd onthouden. Dat dit verbod toch bij de tijdelijke 
verboden staat hangt samen met het feit dat het eten van afgodenoffer en religieuze prostitutie 
voor heidenen zeer nauw met elkaar verweven zijn.  
 
Onthouden van bloed: De heidenen zijn gewend wijn met bloed van offerdieren vermengd te 
drinken en denken daardoor de levenskracht van de godheid te krijgen. Dit is voor de Joden 
weerzinwekkend. Om met hen rekening te houden en om niet terug te vallen in de vroegere 
heidense, magische praktijken, wordt dit verbod gegeven. 
 
Onthouden van het verstikte: Van het slachten en eten van offerdieren die gestorven zijn zonder 
dat het bloed eruit gelopen is. Het rauwe vlees wordt met bloed en al gegeten om daardoor de 
levenskracht van de godheid (die men vooral in het bloed aanwezig dacht te zijn) te verkrijgen.  
 
Vers 40 Bevolen: In het Grieks staat er een woord dat letterlijk betekent ‘overgegeven aan, 
overhandigd aan’.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelingen 16 
Vers 4 Verordeningen: zie Hand. 15:20 
Vers  12 Kolonie: een stad die eigenlijk als een stukje van Rome (het centrum van het 
toenmalig wereldrijk) gold; de Romeinse wetten waren er van toepassing. 
Vers 19 Markt: plek waar handel werd gedreven, maar waar ook de rechtspraak plaatsvond. 
Vers 37 Paulus had het Romeins burgerrecht, wat o.a. inhield dat hij niet gegeseld mocht worden 
zonder proces. 
 
Suggesties voor verdieping 

 Idee: misschien kun je de gedeelten uitwerken die vertellen hoe Paulus door de Heere geleid 
wordt. Soms bestaat leiding blijkbaar uit deuren die dichtgaan in plaats van open (16:6,7). 
Soms moeten er ook conclusies getrokken worden uit gebeurtenissen (16:10). 

 Maak een samenvatting van de dingen die je uit deze hoofdstukken voor vandaag kunt leren. 

 Bespreek welke mensen in deze hoofdstukken tot bekering komen, en hoe. 

 Paulus is bereid tot lijden. Hoe gaat hij er mee om? (Zie bijv. 16:25)  

 (Je kunt eventueel ook bespreken welke plaats het zingen heeft in Paulus’ leven – vgl. Kol. 3:16, 
1 Thess. 5:18.) 

 
Geloofsbelijdenis: DL 3/4, art. 17 
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  
 

Niveau 1 Niveau 2 

Startopdracht 
Beeld (in groepen) beide kanten ruzie en 

fijngevoeligheid af op een poster. Vertel aan 
de anderen waarom je het op deze manier 
gedaan hebt.  

Startopdracht 
Idem.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijbel 
 
Vragen Laat deze altijd aan de orde komen op 
je verenigingsavond!  

1. 1. Hand. 15:26: Wat betekent: ‘mensen die hun 
ziel overgegeven hebben’?  

2. 2. Hoe heten de moeder en grootmoeder van 
Timotheüs? 

3. 3. Hand. 16:13: Welke plek wordt hiermee 
bedoeld?  

4. 4. Waarom wilde Lydia de apostelen zo graag in 
huis halen?  

Bijbel 
 
Vragen Laat deze altijd aan de orde komen op 
je verenigingsavond! 

1. 1. Hand. 15:39 en 1 Kor. 9:6. Wat kun je daaruit 
opmaken wat betreft de verbittering tussen 
Paulus en Barnabas?  

2. 2. Hand. 15:28: Wat wordt bedoeld met: ‘Het 
heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht’? 

3. 3. Hand. 16:18: Waarom grijpt Paulus niet 
onmiddellijk in? 

4. 4. Hand. 16:20: ‘Daar zij Joden zijn’ waarom 
wordt dat er specifiek bijgezegd?  

Keuzevragen. 
Opdracht Onenigheid  
Casus 
Vraag 1,2,4,5 
Stelling 1,2,4  
 

Keuzevragen 
Opdracht Onenigheid; Handelingen 15; 
Aanpassen 
Casus 
Vraag 1,3,4,5 
Stelling 2,3,5 

Overige verwerking 
Behandel de stellingen eens zoals beschreven in 
de verwerkingsvorm  
            
           stellingen 
           www.lcj.nl/verwerkingplus16 
           www.hhjo.nl/verwerkingplus16 
 

Overige verwerking 
Behandel één of meerdere stellingen in de vorm 
van een Lagerhuisdebat.  
 
           stellingen 
           www.lcj.nl/verwerkingplus16 
           www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

 
 
D)  Antwoorden en suggesties  
Opdracht Onenigheid  
Persoonlijk 
 
Opdracht Handelingen 15  
Zie ook de achtergrondinformatie hier boven.  
- Nodig: de Heilige Geest (vs. 8) 
- Onthouden van wat aan de afgoden geofferd is 
- Onthouden van bloed 
- Onthouden van het verstikte 
- Onthouden van de hoererij 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casus 
 
Als Joke voor het eerst in de kerk is, zal zij de preek vast niet helemaal begrijpen. Ook zal de manier 
waarop de kerkdienst verloopt haar misschien ‘vreemd’ lijken.  
Het is het belangrijkste de kern van het Evangelie aan haar uit te leggen.  
Als we zien dat er nieuwe, onkerkelijke mensen zijn, kunnen we een praatje met hen maken. We 
kunnen vragen of ze begrepen hebben wat ze hebben gehoord en of ze nog door willen praten.  
 
Vragen 
1. a. Op deze manier zie je dat er ook onder ambtsdragers gemakkelijk ruzie en verwijdering kan 

ontstaan. De duivel is altijd bezig om dat voor elkaar te krijgen. Waarschijnlijk hadden beiden 
gelijk. Paulus vergeeft Markus wat hij gedaan heeft, maar vindt hem nu voor het zendingswerk 
minder geschikt. Barnabas vindt dat Paulus Markus nog een kans moet geven.  
b. Paulus en Barnabas gaan ieder met een ander op reis. Hierdoor heeft de Heere wel wat 
goeds uit het kwade voort laten komen, namelijk dat er nu twee zendingteams zijn! 
c. Timotheüs neemt Markus later wel mee. Hij vindt hem wel geschikt voor de zending.  

 
Opdracht 
a. Petrus verwijst hier naar de zichtbare uitstorting van de Heilige Geest in dat huis (Hand. 10:44-

47, 11:15-18). De Heilige Geest laat zien dat hij de gelovige heidenen zonder besnijdenis en 
onderhouding van de wet van Mozes bij het volk van God inlijft. De Heere Jezus heeft door Zijn 
verdienste de ceremoniële wetten afgeschaft en maakt geen verschil tussen Joden en 
heidenen. Door de verdienste van Hem en door het geloof kunnen we zalig worden. Niet de 
offers, niet de wassingen, niet de wet, maar Christus reinigt het hart.  

b. Paulus is het er mee eens dat de besnijdenis heeft afgedaan, maar om de Joden tegemoet te 
komen die hier nog niet over uit zijn, laat hij Timotheüs besnijden. Het heeft ook een 
praktische reden: anders heeft Timotheüs niet het recht het woord te voren in de synagoge. Hij 
kiest voor dit uiterlijk teken om zo het Evangelie te kunnen verkondigen.  

c. Wanneer het geen duidelijk verbod is van de Heere, maar anderen hier wel moeite mee 
hebben, kun je het beter laten. Dit gaat ten koste van de liefde tegenover elkaar. Als er echter 
iets aan je gevraagd wordt wat tegen Gods gebod ingaat, dan moet je God gehoorzamen.  

 
Stellingen 

 Zo nee, welke niet? Hoe kunnen we het onderzoeken? 

 We moeten niet van de wereld zijn, maar we staan wel in deze wereld. Het mag echter niet 
tegen Gods wil ingaan.  

 Paulus kiest voor de liefde en het Evangelie. Dat getuigd van wijsheid.  
Vragen 
2. a. Toen Paulus in Filippi kwam.  

b. Persoonlijk 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. a. De wet verbood om een Romein onveroordeeld in het openbaar te geselen. Hij wil hiermee 
bereiken dat anderen dit niet hoeven te ondergaan en de christenen in die plaats met rust 
gelaten zullen worden. Zijn Romeins burgerrecht heeft Paulus op plaatsen gebracht waar hij 
anders niet/moeilijk zou komen.  
b. Nee, rechten gelden zowel voor christenen als niet-christenen. Het verschil zit ‘m in de 
manier waarop je er mee omgaat. Als het goed is buit een christen zijn/haar rechten niet uit 
ten koste van een ander.  
c. Als rechten ten koste gaan van anderen zal een christen eerder geneigd zijn de minste te zijn 
en dus niet voor haar/zijn rechten opkomen.  

 
4. a. Nee, de Heere heeft zich aan iedereen geopenbaard in Zijn Woord. Hij zal Zich daarin ook 

bekend maken als we in afhankelijkheid van Hem leven.  
b. De Heilige Geest werkt door prediking van het Heilige Evangelie. Dat wekt de harten van 
gelovigen op en verzekert hen dat ze Gods kind mogen zijn.  

 Kanttekeningen 
c. Door te vragen aan de Heere of Hij door Zijn Woord tot je wil spreken. Door schrift met 
schrift te vergelijken kun je kijken of het klopt met Gods Woord.  

 
5. a. Ze werden toevertrouwd aan Gods bescherming en hulp.  

b. Persoonlijk 
c. Persoonlijk  

 
Stellingen 

 De Geest is ook hier actief. Alleen gebeuren er voor ons gevoel misschien minder 
opzienbarende dingen. Als mensen nog nooit van het Evangelie gehoord hebben en ze worden 
bekeerd is dit duidelijker dan wanneer het geleidelijker gaat, wat wellicht in de kerken meer 
het geval is. We weten ook niet altijd wat er precies in iemands leven gebeurt.  

 Ja, want van nature keren we ons liever van God af. 
 
 
E) Extra voorbereiding 
- Poster, stiften, tijdschriften voor de startopdracht.  
- Pen en papier voor opdracht Handelingen 15. 


