
 SESSIE 1 

BIJBELSTUDIES OVER           
          VERVOLGING



opendoors.nl/dangerousfaith

 ‘En zijn deur stond 
  altijd open’ 

Introductie
We beginnen bij de studie van het boek Handelingen op een onverwachte 
plek: het einde.

De Handelingen der Apostelen is misschien wel het meest dramatische boek in 
de Bijbel. Het staat vol met bijzondere momenten: vurige vlammen met Pink-
steren, het ontstaan van de kerk, wonderen, vervolging, martelaarschap, ge-
nezing, de bekering van de heidenen, aan de dood ontsnappen tijdens reizen, 
gevangenschap, mishandelingen, ruzies… het staat er allemaal in.

Een van de sleutels om dit boek te begrijpen is de geografie. Handelingen 
neemt ons mee door het oude Romeinse keizerrijk, vooral gericht op vier sleu-
tellocaties: Jeruzalem, Samaria, Antiochië en Rome.

En daar in Rome beginnen we. Paulus is in de stad omdat hij, na zijn arrestatie 
in Jeruzalem, zich heeft beroepen op de keizer. Die is op dat moment de mach-
tigste man op aarde.

Maar, de ontmoeting vindt niet plaats. We krijgen deze laatste grote scène, 
waarin ’s werelds grootste zendeling ’s werelds machtigste man ontmoet, niet 
te zien.

In plaats daarvan is Paulus een gevangene gedurende de laatste acht hoofd-
stukken. En het heeft hem jaren gekost om in Rome te arriveren.

Dus, waar is het hoogtepunt? Waarom is dit het einde van het Bijbelboek?

Bekijk en bestudeer
• Bekijk deel 1 van Dangerous Faith: ‘En zijn deur stond altijd open’.
• Lees Handelingen 28:23-31.
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Een stukje achtergrondinformatie
Tijd: 60 na Chr.
Locatie: Rome
Paulus staat onder huisarrest. Hij zit niet in de gevangenis, maar krijgt een 
eigen verblijf, met een persoonlijk bewaker erbij toegewezen. In de antieke 
wereld moesten gevangenen betalen voor hun eigen eten en drinken, dat 
geldt dus ook voor Paulus.

Het christendom bereikte Rome zo’n twintig jaar voor Paulus’ komst. We weten 
dat er een stabiele, christelijke gemeenschap aanwezig was vanaf het jaar 49 
na Christus. De stad had ook zo’n veertigduizend joodse inwoners.

Rome was veruit de grootste stad in het keizerrijk. Met misschien wel een 
miljoen inwoners. De rijken woonden in een privéwoning (domus). Maar de 
meeste mensen leefden in gedeelde huizen, zogeheten insulae. Of ze woon-
den op straat.

Ontdek
• Heb je ooit het gevoel gehad alsof je ronddwaalt? Heb je je ooit afgevraagd 

of de Here God nog steeds een plan met je heeft?
• Handelingen 28:31 beschrijft hoe Paulus vrijmoedig het koninkrijk van God 

verkondigt en onderwijst over Jezus Christus. Als jij op de deur van Paulus’ 
verblijf had geklopt om eens met hem te zitten, welke dingen zou hij je dan 
vertellen over de Here Jezus en Zijn koninkrijk?

• “Het gaat niet over ons, maar over wat de Heilige Geest door ons heen doet.” 
In de video noemt Ron dit een bemoedigende waarheid. Waar we zijn is voor 
de Here God net zo belangrijk als wat we doen voor Hem. Bemoedigt dit jou? 
Zo ja, waarom?

• Waar heeft de Heilige Geest jou op dit moment geplaatst? Voel je je ingeslo-
ten? Voel je je alsof je niet doet waar je voor geboren bent? Hoe kan de Heili-
ge Geest het evangelie door jou naar buiten brengen, juist waar je nu bent?

Bid
Wereldwijd voelen veel vervolgde christenen zich omsingeld. Sommigen zitten 
zelfs letterlijk opgesloten in gevangenissen of werkkampen. Dat betekent ech-
ter niet dat zij Jezus Christus niet kunnen dienen op die plek.
• In Noord-Korea zitten tienduizenden christenen opgesloten in werkkampen.
• In Eritrea worden christenen opgejaagd en gearresteerd. Ze worden opge-

sloten in metalen scheepscontainers in de woestijn.
• In Iran worden huiskerken binnengevallen en de voorgangers gevangen 

gezet.
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Desondanks vinden christenen op al deze plekken manieren om de Here God 
te aanbidden en van Hem te getuigen. Op hun eigen plek laten ze de liefde 
van Jezus Christus zien.

Voor de vervolgde kerk
Bid voor christenen wereldwijd die zich opgesloten voelen. Bid dat de Here 
God Zijn kracht laat zien door hen heen. Bid in het bijzonder voor hen die let-
terlijk opgesloten zitten, in de gevangenis of in een werkkamp.

Voor onszelf
Bid dat de Heilige Geest door ons heen werkt, waar we ook zijn en wat we ook 
aan het doen zijn. Bid vooral voor mensen in jouw/jullie omgeving die zich 
ingesloten voelen.


