
 

Vertelschets 17.3: Paulus in Filippi 

 

Beginzin 

Waarom stuurt de Heere hen nu helemaal naar Filippi? De mannen kijken elkaar verbaasd aan. Ze 

hadden met elkaar afgesproken om naar Bithynië te gaan, maar de Heere liet het niet toe. Ook al 

begrijpen Paulus, Lukas, Timotheüs en Silas niet waarom ze naar Filippi moeten, ze luisteren naar 

Gods stem.  

 

Aankomst in Filippi 

• Vanuit Tróas (Turkije) zijn Paulus en zijn mannen met een schip de zee overgestoken. Ze 

zijn aangekomen in Filippi, een kolonie waar veel Romeinen wonen. 

• Er is  geen synagoge, maar op de sabbat is er bij de rivier wel een (gebeds)samenkomst van 

vrouwen uit de stad. 

 

Lydia 

• Paulus en zijn reisgenoten verkondigen het Evangelie aan de vrouwen. Een van de vrouwen 

is Lydia, de purperverkoopster. Zij handelt in dure purperen kleding en komt uit Thyatira. 

• Lydia is een heidin van oorsprong, maar ze heeft kennis gemaakt met de Joodse 

godsdienst. Ze heeft deze godsdienst gelovig aanvaard. Toch is haar hart nog voor de 

Heere gesloten. 

• Hoe is het met jouw hart? Ga jij naar de kerk en lees jij in je Bijbel? Heb jij je hart aan de 

Heere gegeven? Of luister jij naar de preek en lees jij uit je Bijbel zonder dat je de Heere lief 

hebt? De Heere kan het hardste hart door Zijn Geest openen!  

• Dat wonder gebeurt ook bij Lydia. Ze hoort het Woord en neemt er ‘acht op’: zij luistert 

gelovig, met aandacht en in gehoorzaamheid naar wat Paulus zegt. 

• Zie je dat de Heere harde harten kan en wil openen? Waar? Daar waar Zijn Woord verteld 

en uitgelegd wordt. In de kerk, op school en hier op de club. 

• Lydia ‘en haar huis’ (dat zijn degenen die bij haar horen: haar personeel en evt. kinderen) 

worden gedoopt . 

 

Het bezeten dienstmeisje 

• Paulus wordt nageroepen door een slavin die bezeten is van de duivel. Dit meisje kan  de 

toekomst voorspellen. Waar de Heere komt met Zijn Woord is de duivel ook aanwezig. 

Merk jij dat weleens? 

• “Dit zijn dienstknechten van God de Allerhoogste die ons de weg van de zaligheid 

verkondigen.” Dit lijkt de waarheid, maar toch is het de waarheid niet. De Grieken noemen 

hun oppergod ook de allerhoogste god. En in het Grieks roept deze waarzegster dat Paulus 

niet dé maar een weg van de zaligheid verkondigt. 

• Paulus gebiedt de duivel, in de Naam van Jezus, van haar uit te gaan. Het gebeurt direct. 

• Al lijkt het soms of de duivel het voor het zeggen heeft, de Heere Jezus heeft hem voor 

eeuwig overwonnen! 

 



 

De gevangenneming 

• De duivel geeft het nog niet op. 

• De mannen voor wie het meisje geld verdiende met haar waarzeggerij zijn woedend als ze 

merken dat zij niet meer kan waarzeggen. 

• Paulus en Silas worden naar de oversten op de markt gesleept en beschuldigd van oproer. 

De menigte mensen die toekijkt, keert zich ook tegen Paulus en Silas. 

• Hun kleren worden van hen afgescheurd, ze worden gegeseld en naar de gevangenis 

gebracht. 

 

In de gevangenis 

• De stokbewaarder moet hen bewaken. Paulus en Silas worden in de diepste kerker 

gebracht. Hun voeten worden in een balk vastgeklemd, zodat ontsnappen onmogelijk is. 

• Begrijp jij nu waarom dit allemaal gebeurt? Moesten Paulus en Silas helemaal naar Filippi 

om daar in de gevangenis terecht te komen? Wat zullen ze verdriet hebben en wat zullen ze 

boos zijn op degenen die hun gevangen genomen hebben. Of toch niet? 

• Midden in de nacht horen de andere gevangenen iets bijzonders: Paulus en Silas zingen 

lofgezangen voor de Heere. Zou jij dat kunnen als je dit overkwam? Hier merk je dat Paulus 

en Silas op God vertrouwen. 

• Door een grote aardbeving worden de deuren van de gevangenis open gebroken. De 

gevangenen worden bevrijd van hun ketens.  

 

De stokbewaarder  

• Als de stokbewaarder wakker wordt, is hij ervan overtuigd dat alle gevangenen ontsnapt 

zijn. Hij heeft als bewaker gefaald en zal de doodstraf krijgen! Hij grijpt zijn zwaard om 

zichzelf te doden. 

• Paulus roept hem toe dat hij zichzelf geen kwaad mag doen. Niemand is weggelopen. 

• De stokbewaarder valt bevend voor de voeten van Paulus en Silas. Hij vraagt: “Lieve heren, 

wat moet ik doen om zalig te worden?” 

• “Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis.” 

• De stokbewaarder gelooft het Woord dat Paulus en Silas hem verkondigen. Samen met zijn 

huisgenoten wordt hij gedoopt. 

• Hij verzorgt Paulus’ en Silas’ wonden. In het huis van de stokbewaarder krijgen Paulus en 

Silas te eten. De stokbewaarder verheugt zich in God. 

 

Vrijlating 

• ’s Morgens komen de stadsdienaars met de boodschap van vrijlating van Paulus en Silas. 

• Paulus zegt dat zij als Romeinse burgers nooit gegeseld en zonder verhoor gevangen gezet 

hadden mogen worden. 

• De hoofdmannen worden bevreesd en smeken hen weg te gaan. 

• Na hun vrijlating nemen ze eerst afscheid van Lydia en hun vrienden. Daarna verlaten de 

mannen de stad. 



 

 

Slotzin  

Nu begrijpen Paulus en de mannen waarom de Heere hen naar Filippi stuurde. Ze zijn niet lang in 

de stad geweest, maar het was voor Lydia, de stokbewaarder en anderen lang genoeg om hun hart 

te openen voor de Heere en Zijn Woord. De Heere doet niets liever dan zondaren zalig maken, ook 

nu nog. 

 

 

 

 


