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●Wat weten we van Paulus' leven en werk?
●Hoe weten we dat?

Belangrijkste bron:
De Handelingen – Lukas

●Bekering van Paulus;
●Zendingsreizen;
●Gevangenschap in Rome.

Paulus – gezien door Lukas



  

 

1e Zendingsreis

● Met Barnabas naar Cyprus 

en Zuid-Turkije 
(Hand.13:1-14:25)

● Ook Johannes Markus erbij 

t/m Perge 
(Hand. 12:25 + 13:13).

● Terug naar Antiochië 

(Hand.14:26-28)
● Naar Jeruzalem 

(Hand.15:1-30, Gal.2:1-10)
● Terug naar Antiochië 

(Hand.15:30-39)

2e Zendingsreis

● Met Silas,Timoteüs)
Hand.15:40-18:22

● Onder meer een 18 maanden 

durend verblijf in Korinthe.
● Via Jeruzalem weer terug 

naar Antiochië

(Hand. 18:21)

Dubbelklikken om afbeeldingen toe te 
voegen

Paulus bleef 18 maand in Korinthe om daar 
onderwijs 
te geven (“Bijbelstudie”!)



  

 

3e Zendingsreis

● Paulus alleen.
Hand.18:23-21:16

● Onder meer een 2 jarig 

verblijf in Efeze – grote 

opwekking in heel Asia.
● Jeruzalem (ivm 

Pinksterfeest)
Hand. 20:16 

gevangenneming 
Hand.21:17-23:22

Vanaf Hand. 20 sluit Lukas zich aan bij Paulus (“wij” ipv “zij”)

 Foto: Graf van Erastus 

Naar Rome (gevangenschap)

Gezien Handelingen 19 was de 
haat van de Joden niet zomaar 

geboren...

● Gevangenneming 
Hand.21:17-23:22

● Ceasarea              
Hand.23:22-25:32

● Reis naar Rome, tussenstop 

Malta van 3 maand, 

gevangenschap (2 jaar). 
Hand. 23:22-28:31.

Dubbelklikken om afbeeldingen toe te 
voegen



  

 

Lukas

Lukas is onze bron want hij was..

●De 'geschiedschrijver' of 'documentalist';
●De 'mede-arbeider' van Paulus;
●De voorganger!

Houdt alles op na Hand. 28?

Paulus – de brieven!

Paulus brieven worden vaak ingedeeld in:

– de brieven 'voor de gevangenschap'
(Galaten, Tessalonicenzen I & II, Korinthe I & II, Romeinen)

– de brieven 'tijdens de gevangenschap'
(Filippenzen, Filemon, Kolossenzen en Efeziërs)

– de 'pastorale' brieven
(1 Timoteus, 2 Timoteus en Titus)



  

 

De Gevangenschap

Grote opwekking in Rome!
Bron van informatie?
 

Brief aan de Fillipenzen, 1:12-30!

● Financiële hulp (Fil. 4:8)
● Lukas - voorganger (Fil. 4:3)

De 'pastorale' brieven...

Klik om tekst toe te voegen



  

 

De sleutel:

Timoteüs & Titus

●Brieven voor de gevangenschap
●De 'gevangenschap-brieven'
●Onderscheid vaak bron voor dwaling!
●Onderken éénheid en je ziet waarheid!

De 'pastorale' brieven worden onderschat 
qua inhoud en informatie!

Pastorale brieven

Ná de 1e gevangenschap in Rome!

Paulus is na Handelingen 28... 
●in vrijheid gesteld!
●Heeft daarna weer rondgereisd
●Is vervolgens weer gevangen gezet
●Twéé gevangenschappen, vier 'zendingsreizen'

Bron: informatie van Paulus zelf!



  

 

Tussen de gevangenschappen..


