80. Schipbreuk!
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Handelingen 27:25.





Ben je cool, kalm of praktisch? Ben je gehaast of paniekerig?
Kun jij je een situatie voorstellen waar je bang van wordt of waarbij je in paniek zou raken?
Wat doe je in een crisissituatie?
Hoort God ons geroep om hulp? Hoe weten we dat?
God beantwoordt onze gebeden op ontzettend veel manieren. Hoeveel kun jij er verzinnen?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Paulus ging naar Jeruzalem en begon in de tempel over Jezus te praten. De joodse leiders waren
daartegen en lieten Paulus snel oppakken. Hij vroeg hun om zijn rechtszaak in Rome te voeren. Dat
betekende een reis over zee – in een tijd met veel storm en slecht weer…
Lees nu samen Handelingen 27:20-26 en 39-44.

Wat er daarna gebeurde…
Ze strandden veilig op het eiland Malta en bleven daar voor de rest van de winter. In de lente
vertrokken ze weer richting Rome, zonder verdere problemen kwamen ze daar aan. Paulus verbleef er
twee jaar lang en schreef vele brieven naar gemeenten en vrienden.

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

Bijbelse woorden toegelicht
Romeins burger Paulus werd aangevallen door een groep joodse mannen die niet wilden dat
hij over Jezus sprak – maar ze hadden te maken met Paulus! Hij was een Romeins burger, ze
moesten hem met respect behandelen. Bovendien kon hij vragen om zijn zaak in Rome af te
handelen.
Varen Paulus voer naar Rome op een schip met graan, waarschijnlijk uit Egypte. Lucas reisde
met hem mee en noteerde allerlei details over het weer, wie aan boord was en hoe goed de
bemanning het schip bestuurde.
Herfststormen Paulus was eraan gewend om per boot te reizen en was gewaarschuwd voor
de gevaren van een zeereis in de herfst. Ze voeren hoe dan ook en leden schipbreuk in een

hevige storm die dagen duurde. Alle bemanning en passagiers kwamen op het droge in Malta
– en wachtten tot na de winter voordat ze hun reis voortzetten.

Probeer het uit
Paulus doorstond vele gevaren en beproevingen in zijn leven, zoals overstromingen, overvallen,
gevangenschap en schipbreuken. Ondank al die moeilijkheden, ging hij door met vertellen over zijn
geloof waar hij ook was.
Kijk samen met een volwassene naar het leven van een andere zendeling die voor God bleef werken,
ook al was het moeilijk of gevaarlijk.
Een beroemde zendelinge was Gladys Aylward. Ze bleef voor God werken, terwijl mensen in de
omgeving het haar moeilijk maakten. Ze haalde haar examens om een zendeling te worden niet, maar
ze was er zeker van dat God wel wilde dat ze het werd. Dus ging ze aan het werk als dienstmeisje in
een groot huis en spaarde al haar geld. Toen reisde ze vanuit Engeland naar China, per trein, boot en
ezel. Ze was vastberaden om anderen over Jezus te vertellen. Ze begon een herberg waar veel
reizigers stopten om te rusten en ze bracht de Bijbel een land binnen waar hij nog nooit verkocht was.
Gladys gaf niet op! Ze bleef voor God werken, afgezien van alle moeilijkheden.

Praten met God
Welk deel van dit bijbelverhaal vind je het mooist? Praat er met God over.

