79. Reizen en onderwijzen
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Handelingen 16:14b.




Stel je voor dat je zojuist het allerbeste nieuws ooit hebt gehoord! Wat zou dat kunnen zijn?
Ga je het voor jezelf houden of wil je dat andere mensen het ook te weten komen? Wie ga je
het eerst vertellen?
Hoe ga je het vertellen? Hoe kun je de hele wereld laten weten over dat wonderlijke nieuws?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Paulus begon aan een nieuwe, lange reis. Dit keer met Silas en een jonge man die Timoteüs heette.
De reis verliep niet helemaal zoals Paulus had bedacht en ze waren niet in de gelegenheid om naar
de plekken te gaan die ze wilden bezoeken. Toen kreeg Paulus een visioen over een man die hem
vroeg om zijn land te bezoeken en het nieuws over Jezus daar te verkondigen. Ze vertrokken zo snel
mogelijk naar de stad Filippi.
Lees nu samen Handelingen 16:6-15.

Wat er daarna gebeurde…
Paulus en Silas kwamen in de problemen en werden gevangengenomen. In de nacht zongen ze en
baden tot God. Toen was er opeens aardbeving en de deuren van de gevangenis vielen open. Ze
deden geen poging om te ontsnappen, maar vertelden de cipier over Jezus – en hij werd christen. De
volgende dag, werden ze vrij gelaten en reisden ze verder. Overal waar ze kwamen vertelden ze over
Jezus.

Ontdek de Bijbel
Beantwoord samen de vragen op pagina 102 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Filippi Dit was een stad in het noorden van Griekenland en was ingelijfd bij het Romeinse rijk.
De eerste christelijke gemeente in Europa ontstond daar. Later, toen Paulus in de gevangenis
zat, schreef hij brieven aan die gemeente.
Bij de rivier Wanneer hij een nieuwe stad bezocht, ging Paulus altijd langs bij de joodse
synagoge. In Filippi kwamen de volgers van Jezus niet samen in een gebouw, maar was hun
ontmoetingsplaats langs de rivier.

Paars kleed Dit werd gedragen als teken van adel en rijkdom. De kleur was erg duur om te
produceren, omdat die gemaakt werd van zeeslakken.

Probeer het uit
Op hun reis, ontmoetten Paulus en Silas een jonge man, die Timoteüs heette. Hij vergezelde hen.
Toen ze aankwamen in Filippi, ontmoetten ze Lydia.
Gebruik de informatie uit het bijbelgedeelte om de beschrijvingen van Lydia en Timoteüs compleet te
maken. (Kijk ook naar Handelingen 16:1-3.)

Timoteüs

Lydia

Woont in:

Woont in:

Moeder:

Moeder:

Vader:

Vader:

Wat mensen van hem denken:

Wat mensen van haar denken:

Maak nu een beschrijving van jezelf.
Naam:
Woont in:
Moeder:
Vader:
Vrienden met:
Favoriete bijbelverhaal:
Favoriete bijbelvers:

Praten met God
Dank God dat we allemaal anders zijn. Dank Hem voor de verschillende manieren waarop Hij ons
roept om Jezus te volgen.

