LES 23 – DE DUBBELE WEG VAN DE HEIDENSE BINNENWEG NAAR DE
GENADE VERKEERSWEG
Handelingen 13 - 28
THEMA:

Het aantonen dat het afwijzen van God’s licht duisternis brengt.

Ken je de bijbelse belangrijkheid van het woord scheiden? Twee mensen kunnen een
goede vriendschap hebben, maar ze kunnen scheiden door naar verschillende scholen of
banen of lokaties te gaan. In de Bijbel scheidt God dingen en mensen voor Zijn bijzondere
doeleinden. Israël werd gescheiden voor het doel om aan de gehele wereld over de levende
God te getuigen. Vandaag zullen we bestuderen hoe Israël faalde, en hoe Saulus door God
werd gescheiden voor het uitwerken van een nieuw doeleinde.
Na de verandering van Saulus ging hij weg naar Arabië en keerde weer terug naar
Damascus. Daarna ging hij op naar Jeruzalem om met Petrus kennis te maken en waar hij
sprak en redetwistte met de Griekssprekende Joden, maar dezen trachten hem te doden.
Toen de broeders dit echter vernamen, brachten zij Saulus naar Caesaréa en zonden hem
weg naar Tarsus. Later, toen het nieuws over de groeiende kerk in de Syrische stad Antiochië
de gemeente ter ore kwam die in Jeruzalem was, zonden zij Barnabas uit. Na hen aan te
moedigen, ging Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, en toen hij hem had gevonden,
bracht hij hem naar Antiochië om daar met hem en anderen te dienen. En de discipelen in de
Syrische stad Antiochië werden voor het eerst christenen genoemd, hetwelk “behorende tot
Christus” betekent. Galaten 1:17-18, Handelingen 9:29,30, Handelingen 11:19-26.
Terwijl de leiders van de kerk in de Syrische stad Antiochië dienden en vastten, zei de
Heilige Geest: “Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe Ik hen heb
geroepen.” Handelingen 13:2. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, kwamen in Seleucië
en voeren vandaar af naar het eiland Cyprus. In Pafos vonden zij een tovenaar, een Joodse
valse profeet wiens naam Barjezus was; hij was bij de proconsul Sergius Paulus, een
verstandig man. Deze man riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde het woord van God
te horen. Maar Barjezus (beeld van Israël) echter weerstond hen en trachtte Sergius Paulus
van het geloof afkerig te maken. Saulus echter, die ook Paulus genaamd werd, vervuld met de
Heilige Geest, zag hem strak aan en noemde hem een zoon van de duivel, een vijand van alle
gerechtigheid. Hij zei dat Barjezus blind zou zijn en voor een tijd de zon niet zou zien.
Handelingen 13:4-11. Dit is een beeld van Israël die nu gedeeltelijk blind is totdat de volheid
der heidenen is ingegaan. Romeinen 11:25. Toen kwam de proconsul, daar hij zag wat er was
gebeurd, tot geloof. Op dezelfde manier worden de heidenen nu gered door de val van Israël.
Zij verlieten Cyprus en reisden naar Perge en naar Pisidisch Antiochië. En op de
sabbatdag gingen zij in de synagoge, de ontmoetingsplaats van de Joden, en namen plaats.
En na het lezen van de Wet en de Profeten, werden ze uitgenodigd om enig woord van
bemoediging voor het volk te zeggen. En Paulus stond op en verkondigde de vergeving van

zonden door Jezus Christus en dat door Hem iedereen die gelooft, gerechtvaardigd wordt van
alle dingen, waarvan hij/zij niet gerechtvaardigd kon worden door de Wet van Mozes. Toen
Paulus en Barnabas naar buiten gingen, smeekten de mensen dat op de volgende sabbat
deze woorden tot hen zouden worden gesproken. Op de volgende sabbat nu kwam bijna de
hele stad samen om het woord van de Here te horen. Toen de Joden echter de menigten
zagen, werden zij met jaloersheid vervuld en spraken dat wat door Paulus werd gesproken,
lasterend tegen. En Paulus en Barnabas zeiden met vrijmoedigheid: “Het was nodig dat eerst
tot u het woord van God werd gesproken; aangezien u het van u afstoot en uzelf het eeuwige
leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen.” Handelingen 13:13-49. Met
die uitspraak, stak Paulus over van de Joodse kant van de DUBBELE VERKEERSWEG naar
de heidense kant.
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Gedurende Paulus zijn tweede zendingsreis ging hij naar Korinthe. En daar betoogde
hij de Joden dat Jezus de Christus, de Messias, de Gezalfde, is. Toen zij echter weerstonden
en lasterden, schudde hij zijn kleren af en zei tot hen: “Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein;
van nu af zal ik naar de heidenen gaan.” Handelingen 18:1-6. Paulus was weer overgestoken
naar de heidense kant van de DUBBELE VERKEERSWEG.

Eindelijk arriveerde Paulus als gevangene in Rome. Daar werd hem toegestaan op
zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Toen de voornaamsten van de Joden een
dag voor Paulus hadden bepaald, kwamen er velen bij hem in zijn verblijf, aan wie hij het
koninkrijk van God uitlegde en betuigde, terwijl hij hen trachtte te overtuigen aangaande Jezus,
zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, van ’s morgens vroeg tot de avond toe. En
sommigen lieten zich overtuigen door wat werd gezegd, maar anderen geloofden niet. En toen
zij het onder elkaar niet eens werden, zei Paulus: “Terecht heeft de Heilige Geest door de
profeet Jesaja ... gesproken... Het zij u dan bekend dat deze behoudenis van God tot de
heidenen is gezonden; en zij zullen ook horen.” Handelingen 28:23-28. Met het uitspreken van
deze woorden, was een groot STOP-bord over de KONINKRIJKSE VERKEERSWEG
geplaatst. Nu is er blindheid over Israël. Het KONINKRIJK is uitgesteld terwijl God Zijn nieuwe,
geheime doel uitwerkt.
Zo zien we hoe een geheel volk duisternis koos in plaats van licht. Hoe kan de wereld
gezegend worden als Israël, God’s zegenkanaal, blind is? Echter, als we goed naar de
tekening kijken, dan zien we dat er een bocht is aan het einde van de DUBBELE
VERKEERSWEG, een bocht welke ons naar een ander glorieus deel van DE
VERKEERSWEG VAN HET LEVEN brengt. We noemen het de GENADE VERKEERSWEG.
Genade betekent onverdiende gunst, of liedesgeschenk, hetwelk God nu toont aan zowel
Joden als heidenen, die niets verdienen omdat ze beiden God hebben en hadden opgegeven.
Iets anders wat we kunnen waarnemen is het verschrikkelijke gevolg van het afwijzen
van Gods Woord. Ben jij daaraan schuldig vandaag de dag? Als je het Woord niet
gehoorzaamt, wijs je het af. Het continu afwijzen van licht brengt duisternis. De gehele wereld
dient vandaag de dag teruggebracht te worden naar het licht van Gods Woord. Hoe? Door het
slechte nieuws te geloven dat alle zondaars, die zonder Christus sterven, voor hun zonden
een eeuwige geestelijke dood verdienen, evenals een fysieke dood. Romeinen 6:23. Maar
door ook het goede nieuws te geloven “dat Christus voor onze zonden gestorven is,...is
begraven, en...op de derde dag is opgewekt.” 1 Korinthiërs 15:1-4. Vanaf dat moment, zal een
persoon door de Heilige Geest van God worden bewoond. 2 Timotheüs 1:14, Romeinen
8:9,11. Deze zegen komt met een morele en geestelijke verplichting om een goddelijke
gastheer voor de Heilige Geest in ons te zijn.

GEHEUGENVERS: “Dankt in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus
jegens u. Blust de Geest niet uit.” 1 Thessalonicensen 5:18,19.

LES 23 – WERKBLAD
1. Waar was Saulus toen de Heilige Geest zei: “Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af
voor het werk waartoe Ik hen heb geroepen”? Handelingen 13:2. _________________.
2. Naar welk eiland gingen ze heen? Handelingen 13:4. __________________________.
3. Wat waren de twee namen van de Joodse tovenaar die ze in de stad Pafos vonden?
Handelingen 13:6, Handelingen 13:8. __________________ ___________________.
4.-6. Laat zien dat Saulus ervaring met Barjezus een beeld was van God’s handelen met
Israël vandaag de dag. Lees Handelingen 13:7-11. Vul de ruimtes in en je zult het
antwoord zien.
- Barjezus _____________________ hen (Paulus en Barnabas). Handelingen 13:8.
- De Joden (Israël) werden met jaloersheid vervuld en spraken dat wat door Paulus
werd gesproken, __________________________. Handelingen 13:45.
- Barjezus trachtte de proconsul van het geloof ________________. Handelingen 13:8.
- Israël trachtte Paulus te verhinderen tot de heidenen te _______________________.
1 Thessalonicensen 2:15,16.
- Barjezus werd voor een tijd ______________. Handelingen 13:11.
- Israël is nu ________________________ totdat de volheid der heidenen is ingegaan.
Romeinen 11:25.
- Toen kwam de proconsul Sergius Paulus ___________________. Handelingen 13:12.
- De heidenen zullen ook _________________________________. Handelingen 28:28.
7.-8. Schrijf de verzen die laten zien wat Paulus zei toen hij van de KONINKRIJKSE
VERKEERSWEG overstak naar de HEIDENSE BINNENWEG op de DUBBELE
VERKEERSWEG..
- Handelingen 13:46: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________.
- Handelingen 18:6: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________.
- Handelingen 28:28: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________.
9. Wat gebeurt er volgens 2 Thessalonicensen 2:10,12 met degenen die niet de liefde van
de waarheid aannemen om behouden te worden? _____________________________.
10. Schrijf 1 Thessalonicensen 5:18,19 op: ______________________________________
_____________________________________________________________________.

