
Kringmateriaal week 48 en 49 
Handelingen 27:21-37 

Zondag 27 november heb ik tijdens de doopdienst gesproken vanuit Handelingen 27 
waar gedetailleerd de zeereis beschreven is die Paulus maakt vanuit Caesarea naar 
Italië, samen met de twee broeders die bij hem zijn: Lucas (de schrijver van deze 
geschiedenis) en Aristarchus (een broeder uit Thessalonica, Macedonië).  
Na jaren onderdeel te zijn geweest van een politiek steekspel tussen de machten in 
Jeruzalem en daarbuiten heeft Paulus zich moeten beroepen op de keizer om daarmee 
te voorkomen dat hij weer in Jeruzalem terecht zou komen wat zijn directe einde zou 
betekenen. Paulus komt terecht op een vrachtschip dat ook passagiers en gevangenen 
vervoert. Paulus' status is niet echt die van een gevangene: hij heeft zich beroepen op 
de keizer, dus moet hij nog veroordeeld worden. Tegelijkertijd is hij niet vrij om te 
gaan en staan waar hij wil. Afgelopen zondag stonden we stil bij de storm waarin ze 
terecht kwamen op de Middellandse Zee en de bijbehorende onzekerheid of  ze dit wel 
gingen overleven.  
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We zien vanaf  Handelingen 21 een soort optelsom in Paulus' leven van 
negativiteit, gebrek aan regie en tegenslag. Zijn er in jouw leven ook van 
dit soort periodes geweest waar een soort stapeling van tegenslag 
plaatsvond? Wil je hier iets van delen?  

Als het helemaal mis is gegaan en ze op drift zijn geraakt, zonder idee van plaats of  
tijd, zien we hoe Paulus de bemanning bemoedigd en verzorgd. Hoe hij deelt dat er 
een toekomst is die over de huidige crisis heengaat. Zorg is altijd gelimiteerd aan plaats 
en gelegenheid. Paulus zorgde voor degenen aan boord, voor degenen binnen zijn 
bereik.  

Wie zijn er binnen jouw bereik? Wie vallen binnen jouw mogelijkheden?  

Vervolgens zien we hoe Paulus aan boord het brood neemt, ervoor dankt en het 
breekt. Bekende handelingen die we in de evangeliën tegen zijn gekomen bij Jezus zelf: 
in de wonderlijke spijziging (bijv. Matt. 14:19), maar ook bij het laatste avondmaal. 
(Matt. 26:26). Sommigen hebben zich wel afgevraagd of  je in deze beschrijving in 
Handelingen wel het avondmaal moet zien: de wijn ontbreekt en eventuele 
verklarende woorden ook. Toch is de volgorde 'nemen, danken, breken' onmiskenbaar 
en betekende dit in ieder geval veel voor Paulus en zijn reisgenoten zelf. Daarnaast kan 
ik mij voorstellen dat de bemoediging van Paulus, de aansporing om te eten sámen 
met het zichtbaar maken van zijn geloof  in gebed en brood breken iets moet hebben 
betekent voor de aanwezige opvarenden.  

Hoe zou je anderen binnen je bereik kunnen bemoedigen en uitnodigen 
in jouw geestelijk leven? Hoe kun je woorden en rituelen die betekenis 
voor je hebben, delen met mensen om je heen? Heb je hier ervaringen in 
die je kunt delen?  

Paulus is een beschermende factor voor de andere opvarenden. Als het schip vastloopt 
hebben de soldaten het voornemen om de gevangenen te doden die naast Paulus ook 
aan boord waren. De hoofdman wil echter Paulus' leven behouden en belet dit. 
(Hand. 27:43) 
Hier komt een diep Joods verstaan in beeld van de eigen 'bewarende identiteit' in het 
midden van de wereld. Dit wordt zichtbaar bij Abraham die de belofte ontvangt een 
'zegen te zijn voor de volken'. (Gen. 12:3) Later aan de Sinaï wordt die identiteit op 
alle nakomelingen van Abraham gelegd: 'Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een 
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heilig volk'. (Ex. 19:6) Een heel volk dat bestaat om God te vertegenwoordigen voor de 
wereld en de wereld te vertegenwoordigen voor God.  

Zoals Abraham het opneemt voor Sodom in zijn onderhandeling met God: 'stel dat er 
maar tien (rechtvaardigen) zijn?' "Dan zal Ik haar niet verwoesten omwille van die 
tien." Dit is de bewarende identiteit van rechtvaardigen te midden van een 
onrechtvaardige wereld.  
Zoals Paulus bewarend aanwezig was te midden van de bemanning aan boord en 
omwille van Paulus 'God in zijn goedheid het leven van alle opvarenden had 
geschonken'.  
Jezus spreekt hierover als Hij Zijn volgelingen 'zout en licht' noemt. (Matt. 5:13—16) 
Zout en licht zijn diep doordringende, bewarende elementen.  

Jouw aanwezigheid in deze wereld is een bewarende aanwezigheid. Jouw 
aanwezigheid in je stad, je straat, je werk, kerk en gezin is van betekenis. Nog voor je 
daarvan ook maar iets praktisch hebt (kunnen) laten zien.  

Helpt die gedachte? Hoe kun je handen en voeten geven aan je 
'bewarende aanwezigheid'? Hoe kunnen we dat als gemeente samen 
vorm geven?  

Het is ergens eigenaardig dat Lucas zoveel aandacht geeft aan Paulus' belevenissen in 
Jeruzalem, gevangenschap en reis naar Rome. Tegelijkertijd is de doorgaande 
boodschap van Handelingen 22 t/m 28 datgene waar het boek ook mee afsluit: 'Hij 
(Paulus) verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer 
Jezus Christus'. Ondanks vervolging, gevangenschap, onrecht en slechte 
omstandigheden ging de verkondiging van het evangelie door. Laat Paulus voor ons 
een bemoediging zijn in crisistijden, persoonlijke moeite of  tegenwind: het koninkrijk 
van God komt. De nieuwe dag gloort.  

Dietrich Bonhoeffer zei het mooi:  

"Ons rest alleen de zeer en vaak nauwelijks nog zichtbare weg, iedere dag te 
beleven als was het de laatste en toch in geloof  en verantwoordelijkheid zo te 

leven alsof  er nog een grote toekomst voor ons ligt."  
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