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Hoofdstuk   119    

   

Lieve kleinkinderen, 

 

Jaren geleden, toen ik nog voor de klas stond, vertelde ik mijn leerlingen het 

volgende verhaal uit de Griekse mythologie. ‘Een mooi sprookje,’ zei ik altijd. 

‘Niet waar gebeurd!’ 

   

Op zekere dag vroeg oppergod Zeus aan zijn boodschapper Hermes: ‘Hoe gaat 

het eigenlijk op aarde? Doen de mensen een beetje lief tegen elkaar?’ 

‘Dat weet ik niet, oppergod Zeus,’ antwoordde Hermes, een god van een lagere 

rangorde. ‘Ik ben daar in lange tijd niet geweest,’  

‘Weet je wat?’ besliste Zeus, ‘wij gaan samen, hier vanuit de hemel, naar de 

aarde om te zien hoe de mensen met elkaar omgaan.’ 

 

En daar stonden ze dan, verkleed als arme bedelaars, samen op deze wereld. Ja, 

je kon natuurlijk niet als een god bij de mensen op bezoek komen. Als je dat 

deed zou iedereen vriendelijk en ook behulpzaam voor je zijn. Dat was niet de 

bedoeling. 

 

Wat viel dat bezoek aan onze wereld tegen! In de eerste stad waar ze kwamen, 

werden ze met de nek aangekeken. Niemand wilde met hen praten. 

In de tweede stad, toen ze dorst kregen en trek in eten, kwamen ze overal voor 

een dichte deur. Niemand gaf hun iets. 

En in de derde stad? Daar werden ze zelfs met agressieve honden de stad 

uitgejaagd. Weg met dat bedelaarsvolk! 

 

Aan het einde van de dag, toen ze teleurgesteld en ook boos, terug wilden gaan 

naar de hemel, zagen ze in een bos een houthakkershuisje staan.  

‘Oppergod Zeus, zullen we daar bij die mensen om een beetje water vragen?’ 

vroeg Hermes. 

‘Goed,’ zei Zeus en hij klopte op de deur van dat oude vervallen huisje. Een 

oudere vrouw deed open en keek wie daar op de deur geklopt had. Waren deze 

bedelaars verdwaalde reizigers? 

‘O, ik zie het al,’ zei ze. ‘Jullie zijn moe en hebben honger. Jullie treffen het, 

want ik heb juist een grote pan met eten klaargemaakt. Kom binnen. Was je 

handen en ga aan tafel zitten. Ik zal mijn man roepen en dan gaan we gezellig 

met elkaar eten.’ 

Na de lekkere maaltijd zei de man: ‘Beste mensen, jullie mogen de komende 

nacht in het bed slapen dat op zolder staat. Dan zal ik jullie morgenvroeg de 

weg wijzen waar jullie naar toe moeten.’ 
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Maar toen de arme houthakker de volgende ochtend zijn gasten wilde roepen, 

waren ze verdwenen. Zonder afscheid te nemen waren Zeus en Hermes 

teruggegaan naar de hemel. 

 

Wat waren de gevolgen van hun bezoek aan deze aarde?  Die drie steden waar 

ze niet welkom waren geweest, kregen het zwaar te verduren. Hongersnood, 

ziekte en vijandelijke aanvallen wisselden elkaar af en die derde stad, waaruit  

zij weggejaagd waren, werd met de grond gelijk gemaakt. Alle inwoners werden 

door de vijand gedood. 

 

En hoe ging het verder met die arme houthakker en zijn vrouw? Jullie begrijpen 

het al. Zij werden heel erg gezegend. Ze werden nooit weer ziek en hun kinderen 

en kleinkinderen ook niet. In de hele familie was nooit meer geldgebrek. Ze 

leefden nog heel lang en heel gelukkig.  

 

Maar zoals alle mensen, moesten ook deze houthakker en zijn vrouw één keer 

sterven. Maar van de goden mochten ze geen verdriet hebben. Wat gebeurde er? 

Op zekere dag kwam er een onweersbui en de bliksem sloeg in op hun huis. 

Beiden werden door de bliksem getroffen en overleden gelijktijdig zodat niet de 

één verdriet zou hebben omdat de ander er niet meer was. 

  

 

Hoofdstuk   119     -    Lystra    -   Handelingen 14  :   8  -  28 
 

De reis naar Lystra was niet zo lang, slechts zo’n veertig kilometer. Door de 

hoge bergen liep je naar een hoogvlakte waarop de stad Lystra gebouwd was. 

Ook deze stad was een Romeinse kolonie. Ook hier was een sterk legioen 

soldaten gelegerd dat op moesten treden tegen struikrovers die de bergen 

onveilig maakten. Omdat er in deze stad heel weinig handel was woonden er 

geen Joden. Een synagoge was er dus ook niet. Paulus en Barnabas moesten nu 

aan heidenen die niets van de Joodse godsdienst afwisten van Jezus vertellen. 

Van de heilige Schriften van Mozes hadden deze mensen nog nooit gehoord. 

Maar Paulus en Barnabas deden hun best. Ze vertelden niet alleen in de stad 

Lystra maar ook in de omliggende dorpen van Jezus die opgestaan was uit de 

dood. En zo ontstond daar toch een kleine Christengemeente van mensen die 

niet langer in de Romeinse en Griekse afgoden geloofden, maar in de opstanding 

van Jezus Christus, Gods Zoon. 

De meeste mensen in Lystra bleven geloven in de vele goden van het 

heidendom. 

 

Op een plein buiten de stad stond een grote tempel die gewijd was aan Zeus, de 

hoofdgod van de Grieken Hij was ook de beschermheer van de stad Lystra. 
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Op dat plein dichtbij deze tempel stond Paulus een keer te spreken tot het volk. 

Hij deed erg zijn best en de mensen luisterden ook wel, maar je merkte dat de 

mensen er niet veel van begrepen. Een Jood die gestorven was aan het kruis en 

toch de Zoon van God was? Dat kon niet! Wie kon dat nu geloven? Wat een 

‘vreemde’ leer vertelden deze mensen. Maar van Joden kon je alles verwachten 

en vaak niet veel goeds…. 

Paulus voelde zelf wel aan dat zijn verhaal over Jezus niet veel indruk maakte.  

 

Ineens zag hij een man die wel goed naar hem luisterde. Het was een bedelaar 

die verlamd was aan zijn beide benen. Paulus zag zijn gezicht stralen van 

blijdschap. Plotseling wist hij het zeker: deze bedelaar geloofde in de Here 

Jezus. 

Paulus stopte met zijn redevoering. Terwijl hij de bedelaar strak aankeek, zei hij: 

‘Kom overeind en ga staan!’ 

De bedelaar die nog nooit in zijn leven één stap had kunnen lopen, liep nu over 

het plein en schreeuwde het uit van blijdschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Kom overeind en ga staan!’ 
 

Het werd een kort moment doodstil op het plein. Iedereen hield zijn adem in. 

Wie het eerste in zijn eigen taal schreeuwde, weet ik niet, maar plotseling 

begonnen alle mensen uitbundig door elkaar heen te schreeuwen: ‘Zo’n groot 

wonder als dit kan geen mensenwerk zijn! Dit lijken mensen, maar het zijn 

goden! Ze zijn in mensengedaante naar ons toegekomen!’ 
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‘Ja,’ schreeuwde een ander, ‘die ene, die zo goed kan praten, is Mercurius, de 

bode van de goden en die andere met zijn grote donkere baard, die daar zo stil 

en hoog verheven bij hem staat, dat is Jupiter zelf!’ 

Weer een ander, het was een priester uit de tempel van Zeus, riep de mensen toe: 

‘Kom, wij gaan deze goden eren door hun offers te brengen. Kom, ga met mij 

mee om alles klaar te maken voor een groot offerfeest!’ 

Daar gingen ze. Alle mensen die op het plein stonden liepen luid en enthousiast 

met elkaar pratend achter de priester aan naar de tempel van Zeus. 

 

Paulus en Barnabas gingen maar naar huis. Wat konden ze nog doen op dat lege 

plein? Wisten ze nu maar wat al die mensen van plan waren en waar ze naar toe 

waren gegaan. Ja, het was een groot nadeel dat je de taal van deze mensen niet 

verstond. Alle mensen in het groot Romeinse rijk spraken en verstonden Grieks. 

Maar de eigen taal of het eigen dialect van de verschillende volksstammen 

verstonden Paulus en Barnabas niet.  

Toch moest het wonder van deze verlamde man wel indruk op de menigte 

hebben gemaakt. Het liefst had Paulus hen direct toegesproken maar dat lukte nu 

niet. Ze zouden wel weer terugkomen en dan zou Paulus hun meer van Jezus 

vertellen. 

 

Het was een paar uren later. Paulus en zijn vriend Barnabas zaten in hun huis. 

Ze hoorden op het binnenplein haastige voetstappen. Eén van de discipelen 

kwam snel hun huis binnenlopen en hijgend zei hij: ‘Ze denken dat jullie goden 

zijn en een aantal priesters van Zeus komen met stieren, met bloemenkransen 

om hun nek de stad al binnen. Ze willen op het plein jullie een groot offer 

brengen. En de hele stad loopt achter hen aan….’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mensen in deze stad denken dat jullie goden zijn. 
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Paulus en Barnabas sprongen overeind. Zo snel ze konden liepen ze de stad in, 

naar het grote plein. Dit was het ergste wat hen kon overkomen! Nu hadden ze 

zo hun best gedaan om de bevolking te vertellen van de ene, echte God en in 

plaats daarvan wilden ze mensen een offer brengen! 

Paulus had een wonder gedaan om de mensen de macht van Jezus te laten zien 

en nu wilden ze hen, Paulus en Barnabas de eer geven die God alleen toekwam. 

Maar dat mocht niet gebeuren! Terwijl ze naar het plein midden in de stad liepen 

was er in hun hart een gebed of God dit verblinde heidenvolk de ogen wilde 

openen. 

 

Het was druk in de stad. Langzaam liep de priester in zijn witte mantel met het 

grote offermes in zijn hand voor een lange stoet feestenvierende mensen. Stieren 

met bloemenkransen om hun nek werden aan een stuk touw meegetrokken. Alle 

mensen hadden feestkleren aan. Dit zou een feest worden zoals er nog nooit 

eerder gevierd was. De stad Lystra zou in het hele Romeinse Rijk bekend 

worden. De goden waren in Lystra! Wie had dat ooit kunnen denken? 

 

Paulus en Barnabas kwamen het plein oplopen. Met veel gejuich werden ze 

ontvangen. De goden kwamen naar het offerfeest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groot feest in de stad Lystra. 

De goden zijn in mensengedaante bij ons gekomen! 
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Een priester viel in aanbidding op de grond neer voor Paulus en Barnabas. Maar 

Paulus trok hem overeind. Dit mocht niet! Paulus was bleek en in wanhoop 

scheurde hij zijn kleren. Barnabas stond aan de andere kant van het plein ook 

midden tussen de mensen. 

‘Mannen van Lystra!’ riepen ze. ‘Wat doen jullie nu? Zien jullie dan niet dat wij 

heel gewone mensen zijn, net zoals jullie. Hebben wij jullie niet verteld dat 

jullie geen goden mogen vereren die niet bestaan? Jullie moeten alleen de 

levende God dienen. God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ook de zee 

en alles wat daarin leeft. Het is nu de tijd om in Hem te gaan geloven. Want 

vanaf nu is Zijn Heil ook voor jullie! Tot nu toe werd God alleen vereerd door de 

Joden. Alle andere volken vereerden hun eigen goden. 

Toch heeft onze God door de eeuwen heen ook voor jullie gezorgd. Hij zorgde 

dat het koren kon groeien en dat jullie eten hadden en gelukkig waren.  

Maar nu heeft God ons naar jullie gestuurd om Zijn Woord aan jullie te 

vertellen. Ook jullie mogen Zijn kinderen worden. Maar breng ons geen offers! 

Slacht geen stieren voor ons. Wij zijn mensen, dienaren van God….’ 

Paulus en Barnabas moesten lang praten voordat de priesters geloofden dat zij 

geen goden waren, maar gewone mensen zoals zijzelf.  

Langzaam en heel traag namen ze hun offerdieren mee terug naar hun eigen 

tempel. Wat een teleurstelling…. 

Ook het gewone volk op het plein keek teleurgesteld en ook boos naar de beide 

mannen die geen goden waren. Wat een figuur hadden ze geslagen en dat door 

deze beide Joden!  

Jupiter en Mercurius…. goden uit de hemel en het einde van het liedje was dat 

het slechts twee Joden waren! Lystra zou niet een beroemde stad worden. Er 

zouden geen pelgrims uit alle landen komen. En dat betekende geen extra geld 

verdienen en geen offers….  

En vandaag geen groot feest in de stad. Nee, geen offerfeest met een overdaad 

aan vlees en lekkere wijn. Geen feestelijke muziek en vanavond geen dansen in 

het maanlicht op het plein. Als dit bekend werd in het grote Romeinse rijk dan 

zou iedereen de gek met hen hebben. Goden, die geen goden waren…. Om je 

kapot te lachen! 

 

Paulus en Barnabas gingen terug naar hun huis. Dat werd ook hoog tijd! De 

teleurstelling was ook zo groot. De handen van veel mannen begonnen te jeuken 

om deze twee Joden een flink pak rammel te geven. Wat deden die mannen ook 

in hun stad?  Die bedelaar kon nu weer lopen. Dat leek een wonder, maar wie 

wist was het wel tovenarij! In ieder geval, ze waren nu gewaarschuwd voor deze 

twee mooi pratende mannen! 

 

Niet lang na deze ‘vreemde’ middag kwamen er weer reizigers in Lystra: een 

groep Joden uit de steden Antiochië en Ikonium. Ze hadden de lange en 
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moeilijke reis gemaakt enkel en alleen om Paulus en Barnabas ook hier in Lystra 

het leven zuur te maken. 

In Antiochië en in Ikonium konden Paulus en Barnabas niet meer werken. Nu, 

zij zouden ervoor zorgen dat dit hier in de stad Lystra voor hen ook onmogelijk 

zou worden.  

Tijdens die lange zware tocht hadden ze zich steeds kwader gemaakt en nu ze 

hier waren en Paulus en Barnabas van afstand zagen, haatten ze hen zo erg dat 

ze hen wel konden doden. Vooral die ene, die Paulus durfde alles maar zeggen 

en hij snoerde hen de mond met zijn Bijbelteksten. Hij zou het gewaar worden! 

 

Op zekere dag toen Paulus op het plein het volk toesprak en vertelde over Jezus, 

kwamen deze Joden uit Antiochië en Ikonium dichterbij en begonnen er 

doorheen te schreeuwen. Met valse beschuldigingen kregen zij de mannen van 

Lystra op hun hand. Er ontstond een grote onenigheid en Paulus raakte in 

moeilijkheden. Joden en heidenen samen vielen de apostel Paulus aan. Hij kon 

geen kant meer uit. Niets kon hij meer beginnen tegen deze woedende menigte. 

Bang was hij niet. Paulus had maar één gedachte en dat was Jezus…. 

Daar vloog een steen door de lucht. Meerdere stenen volgden. Ze raakten 

Paulus. Zelfs toen Paulus gewond op de grond viel, ging de menigte door met 

stenen gooien. Net zolang tot Paulus niet meer bewoog. Ze sleepten hem de stad 

uit en lieten hem op het veld liggen, dat bestemd was voor misdadigers. De 

wilde honden zouden wel raad met hem weten en anders de gieren wel…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daar vloog een steen door de lucht… 
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Diezelfde dag nog gingen een paar discipelen naar de begraafplaat van de 

misdadigers buiten de stad, om het lichaam van Paulus te begraven. Ze begrepen 

het niet. De boodschapper van Jezus, die hun het heil van God verteld had was 

nu gestenigd. De brenger van het ‘levend leven’, lag daar nu koud en dood. 

Maar een eerlijk graf zou hij hebben ook al zouden ze dat met hun eigen leven 

moeten betalen. 

 

Even later stonden ze om Paulus heen. De mannen van de kleine gemeente van 

de overleden apostel. Toen gaf één van hen een schreeuw en wees naar Paulus. 

Kijk, hij beweegt…. O God, dan was hij niet dood. Dan had het alleen maar zo 

geleken.  

Ze hielpen Paulus overeind komen en wasten het bloed van zijn gezicht. Daarna 

ondersteunden ze hem om weer thuis te komen.  

Dat elke stap hem vreselijk veel pijn deed vond Paulus niet erg. Hij glimlachte 

moedig. Eén keer had hij zelf de discipelen van Jezus vervolgd en nu mocht hij 

om Jezus’ naam zelf pijn lijden! Het was meer dan hij verdiend had…. 

 

Natuurlijk kon Paulus niet langer in Lystra blijven. Diezelfde avond nog namen 

ze het besluit dat Paulus zo snel mogelijk de stad zou verlaten. Samen met zijn 

vriend Barnabas zou hij naar Derbe reizen, een stad die honderd kilometer 

verder het oosten in lag. 

 

De verwachting was dat Paulus nog een paar dagen in Lystra zou blijven om 

weer op krachten te komen. Maar zelf dacht hij daar anders over. Hij moest 

verder, altijd maar weer verder. Nu hij niet meer in deze stad Lystra over Jezus 

mocht vertellen, was elke dat hij hier nog was een verloren dag. 

En zo vertrok hij de volgende ochtend in alle vroegte met zijn gekneusde 

lichaam de bergen in. Zijn wonden waren nog rood en pijnlijk, maar hij was vol 

goede moed. 

In Perge was Paulus hard geweest tegenover Johannes Marcus, maar voor 

zichzelf was hij nog harder. 

Saulus, de man uit Tarsus die nu Paulus werd genoemd liep verder, steeds maar 

door.  

Hoeveel schuldgevoel had hij nog steeds omdat hij de Christengemeente in 

Jeruzalem vervolgd had? Maar schuldgevoel was niet de reden dat hij met zijn 

‘gestenigd lichaam’ nu al weer op reis ging. Nee, zijn liefde voor Jezus en van 

hem te vertellen, dat kon geen minuut langer wachten. 

 

Paulus en Barnabas bleven lange tijd in Derbe. Veel mensen in die stad gingen 

in Jezus geloven. Toen Paulus en Barnabas vonden dat hun werk in deze nieuwe 

gemeente klaar was en dat zij ook zonder hen verder konden, gingen ze verder 

het westen in. Derbe lag niet eens zo ver bij Tarsus vandaan, maar de weg 

daarheen ging over hoge bergpassen en was heel gevaarlijk.  
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Paulus wilde graag op hun terugreis bij alle gemeenten langs die zij gesticht 

hadden, om hen te bemoedigen. Zo kwamen ze weer terug in de steden Lystra, 

Ikonium en Antiochië. In elke kerk kozen Paulus en Barnabas mensen uit die 

leiding konden geven. Daarna gingen ze vasten en bidden tot de Heer. Ze 

vroegen of Hij wilde zorgen voor alle nieuwe gelovigen. 

 

Op de heenweg hadden Paulus en Barnabas de stad Perge links laten liggen. 

Maar nu op de terugweg gingen ze ook in deze stad de mensen over Jezus 

vertellen. 

Van Perge gingen ze naar de havenstad Attalia en daar vandaan voeren ze met 

een schip terug naar Antiochië in Syrië.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulus en Barnabas voeren met een schip terug  

naar de stad Antiochië in Syrië. 

 

De gemeente in deze grote stad Antiochië had hen op zendingsreis gestuurd.  

En nu vertelden Paulus en Barnabas aan hun eigen gemeente wat zij tijdens deze 

lange reis met Gods hulp gedaan hadden. 

Met elkaar waren ze blij dat God nu ook voor de heidenen de deur van het 

geloof in Jezus geopend had. 


