
 

Vertelschets 17.2: Paulus en Barnabas naar Lystre en Derbe 

 

Beginzin 

Ga op je tenen staan en doe alsof je over een groep mensen heen kijkt. Duw met je elleboog een 

denkbeeldige buurman aan de kant. Doe een stap opzij en kijk nogmaals over de mensenmassa 

heen. 

 

Wat is het druk bij de stadspoort van Lystre. De mensen verdringen zich om vooraan te kunnen 

staan. Wat is er toch te zien?  

 

Het offer 

• Daar komen ossen aanlopen met grote kransen met bloemen om hun nek. Ze zien er echt 

schitterend uit. Naast hen loopt een man. Hij is priester in de tempel van Jupiter.  

• Veel mensen lopen mee. Het lijkt wel of iedereen erbij wil zijn. Paulus en Barnabas zijn er 

ook bij. Maar zij dienen Jupiter toch niet? 

 

De kreupele 

• Nee, Paulus en Barnabas dienen de God van hemel en aarde. Zij zijn naar Lystre gegaan om 

daar over de Heere Jezus te vertellen. In de vorige stad waren ze  bijna gestenigd door de 

Joden, maar toch gaan ze door met hun werk. Ademloos luisteren de mensen naar Paulus.  

• Dichtbij Paulus zit een kreupele. Iedereen kent hem wel. Deze man heeft nooit kunnen 

lopen. Maar dan gebeurt er een groot wonder.  

• Paulus kijkt hem aan en zegt dat hij overeind moet komen: “Sta recht op uw voeten!” En 

dan kan de man lopen.  

• Wat een groot wonder is dat. De inwoners kunnen nu zien dat Paulus de waarheid spreekt. 

Zo machtig is God. Deze man hoeft geen maanden te oefenen totdat zijn spieren sterk 

genoeg zijn!  

• Weet je welk wonder nog groter is? Als de Heere in je hart een verlangen opwekt naar Hem. 

Als je door genade voelt dat je het liefst in Zijn wegen wilt wandelen.  

 

Godenzonen  

• De inwoners van Lystre denken dat Paulus en Barnabas als de goden Jupiter en Mercurius 

naar de aarde zijn teruggekeerd. Dat was vroeger ook al eens gebeurd. Maar toen was het 

niet goed afgelopen.  

• De inwoners van Lystre hadden de goden (in mensengedaante) niet gastvrij genoeg 

behandeld en toen waren ze gestraft. De goden hadden gezorgd voor een overstroming. 

Daarom willen ze de goden nu eren met een offer van ossen.  

• Ze willen deze ossen offeren aan Paulus en Barnabas en hen zo goddelijke eer brengen.  

• Maar Paulus en Barnabas weten hen te overtuigen dat ze niet moeten  offeren voor hen. 

De inwoners van Lystre moeten juist de Heere gaan eren en niet hen.  



 

• Mooi eigenlijk, dat Paulus helemaal niet geëerd wil worden, maar alleen maar aan de 

Heere denkt. Hoe is dat bij jou? Is de Heere ook in jouw gedachten? Komt Hij in alle dingen 

van jouw leven op de eerste plaats?  

 

De echte Zoon van God, de Heere Jezus 

• Denk eens aan de Heere Jezus. Hij kwam wel als mens naar de aarde. Hij was de echte Zoon 

van God. Hij dacht bij alles aan de eer van Zijn Vader. Maar niemand bracht Hem eer of een 

offer. Hij offerde Zichzelf op Golgotha!  

 

Tegenstand 

• Wat kunnen mensen snel veranderen. Dezelfde mensen die wilden offeren laten zich 

ompraten door een groep Joden.  

• Deze ongelovige Joden vertellen allemaal leugens over Paulus en Barnabas. Ze zeggen dat 

Paulus een oproermaker is en gevaarlijk. Dit is helemaal niet waar.  

• De Joden zijn boos op Paulus, omdat ze niet geloven dat het evangelie ook voor de 

heidenen is. Zíj zijn immers het volk van God? Bovendien geloven ze ook niet dat Jezus de 

Zaligmaker is. Dit is het werk van de satan. Hij werkt het rijk van de Heere altijd tegen. Uit 

alle macht wil hij voorkomen dat de verspreiding van het evangelie verder gaat.  

• Een aantal mensen pakt stenen om Paulus te stenigen. Zo suist de ene steen na de andere 

door de lucht. Tot Paulus als voor dood blijft liggen. Is het nu afgelopen met hem?! 

 

Het wonder 

• Maar nee! De Heere laat opnieuw zien hoe groot Zijn macht is.  

• Een paar gelovige inwoners sluipen naar Paulus’  lichaam toe. Ze denken dat hij dood is.  

• Maar dan gebeurt er een groot wonder. Paulus doet zijn ogen open en hij komt overeind. 

Hij kan zelfs weer lopen. Het is een grote bemoediging voor de gelovigen.  

• Zoals Paulus weer opstond, zo is de Heere Jezus ook opgestaan. Zelfs echt uit de dood. De 

Heere heeft de satan overwonnen. Zijn Koninkrijk gaat door! 

• Ook jij kunt toegang krijgen tot het Koninkrijk. De Heere zegt het je Zelf: ‘Zoekt! En je zult 

vinden! Bidt en het zal je gegeven worden! Klopt en er zal worden opengedaan.’ 

 

Naar Derbe 

De volgende dag gaat Paulus naar Derbe. Dat is eigenlijk ook een wonder. Want het is bijna 

honderd kilometer reizen. Maar Paulus kan ondanks alle wonden toch deze lange reis maken.  
 

Slotzin  

Zo zorgt de Heere voor Zijn kinderen als ze in gevaar zijn. Hij wil hun Toevlucht zijn.     


