
Zondag 31 december 2019 
Tekst:  Handelingen 27: 1 – 6, 13 - 26 
Thema: Een avontuurlijke stap 20202 in! 
  
[ DIA ] Wat maken we mee in Handelingen 27? Dat is toch wel één van de eerste vragen met 
betrekking tot dit gedeelte. Het gaat in ieder geval over een reis per schip naar Italië. Ook is 
het duidelijk dat de reis absoluut niet vlekkeloos verloopt. Er is sprake van een krachtige 
storm. En afgaande op de woorden van Paulus, het directe gevolg van de storm is dat het 
schip verloren gaat, maar gelukkig, ternauwernood, wordt iedereen gered. Maar wat zegt 
dit? Is dit een spannend jongensboek vol avonturen? Zoiets als de wonderbaarlijke reizen 
van een zekere Paulus Crusoe? Zo wordt het vaak gelezen, de apostel Paulus reist door de 
toenmalige wereld met de boodschap van het Evangelie en onderweg maakt hij de meest 
wilde avonturen mee. Paulus is dan een soort held die alle ontberingen en ellende trotseert 
om wonderwel te overwinnen. Maar wat doe je als je van Paulus een soort held maakt? Kijk 
je ook met datzelfde heldhaftige beeld naar je eigen leven? Zoiets als: de ellende en 
ontberingen van dit afgelopen jaar moest ik heldhaftig trotseren? Nu voortuit: de lastige en 
ingewikkelde kanten van dit afgelopen jaar, daar moest ik zelf doorheen zien te komen? Is 
dat het beeld? 
 
[ DIA ] Het is in ieder geval niet het beeld dat rond Paulus hangt, Paulus maakt een soort 
keerpunt mee. Je moet weten dat Paulus ooit een mens was geweest die het heft stevig in 
handen genomen had. Als ijveraar voor de Joodse zaak, duldde hij geen compromissen. En 
als het moest ging hij over lijken. Maar die heldhaftige, krachtige weg was totaal 
omgedraaid, toen er onderweg naar Damascus iets gebeurd was. Op die weg had hij Jezus 
ontmoet én vanaf dat moment stond niet langer Paulus in het centrum, was niet langer 
Paulus de held, maar draaide het om Jezus Christus en die gekruisigd. Wat is er in 2019 
gebeurd op jouw weg? Waartoe was jij onderweg? Wat heb jij van Jezus gezien? Die vragen 
bedoel ik niet heldhaftig, stoer of sterk, eerder bezinnend: wat zie ik in mijn eigen leven, hoe 
kijk ik naar de afgelopen weken en maanden? Je kunt ook zeggen: welk verhaal maak ik 
mee? Vanavond wil ik in drie korte fragmenten een paar vragen stellen. Vragen die te maken 
hebben met onze kijkrichting. Dezelfde vragen die ook met het oog op Handelingen 27 aan 
de orde zijn. Vanavond doen we het kort en puntig, in de hoop dat we er in januari veel 
langer bij stil kunnen staan. 
 
[ DIA ] Het eerste fragment gaat over de heftige gebeurtenissen in die laatste hoofdstukken 
van Handelingen, storm, schipbreuk, kortom: allemaal ellende. Hoevaak je het ook leest, hier 
word je niet blij van, dit wil je niet. Als dit zich afspeelt in jouw leven, dan voelt dat niet 
goed. Als dit tijdens een reis gebeurt, dan is het een avontuur waar jij liever niet bij had 
willen horen. Het perspectief is duidelijk: narigheid, schipbreuk, heftige regen en kou, dat wil 
je niet. Maar stel nu eens, dat het perspectief draait. Stel nu eens dat de golven, het water, 
de kou, thuishoren in een verhaal dat lijkt op het verhaal van de Exodus van het volk Israël 
toen zij door de Rietzee trokken en het slavenhuis van Egypte achter zich lieten. Stel dat het 
zoiets is als door het water heengaan, om straks op de andere oever, echt alle gedoe en 
ellende, alle onderdrukking en donkerte achter je te laten. Dus dat water, wind, kou en 
regen slechts rekwisieten zijn, heel naar en heel ingrijpend, maar toch. Dat er dus een heel 
ander verhaal gaande is, dat je geleid wordt door de sterke hand van de Schepper van hemel 
en aarde, die jou vasthoudt en die geeft dat je vanuit het duister naar het licht gaat. Er is 
alles voor te zeggen dat Paulus en die bij hem waren, het zo hebben gezien. Het woord 



redding komt maar liefst zeven keer voor in de hoofdstukken 27 en 28.  Daarmee ligt de 
focus niet op de omstandigheden, maar op de uitkomt, op de doortocht en redding. 
 
[ DIA ] Het tweede fragment gaat over de macht onder of achter de gebeurtenissen. Het 
ronddolen op zee, de storm, later gaat het over een slang, de onderlinge 
woordenwisselingen, het pessimisme, al die zaken kom je in deze hoofdstukken tegen. En als 
je zelf achteromkijkt naar dit afgelopen jaar, dan zie je dat soort elementen maar al te zeer. 
Van die dingen die je niet wilt, donkere stukken waardoor je vastloopt, of vast zou kunnen 
lopen. Van die stukken waar je vanaf wilt. In Egypte hadden al die donkere stukken een 
naam gekregen, de heerschappij van de farao, de vorst die met kracht en geweld de mensen 
tot slaaf had gemaakt. In Handelingen gaat het over Gods tegenstrever die wind, golven en 
achterdocht gebruikt om mensen opnieuw te knechten. Maar Paulus is er diep van overtuigd 
geraakt dat Christus alles wat bindt en knecht, ten diepste verslagen is. Ja, dat het kruis de 
ketenen verbroken heeft. Dat Christus overwinnaar is. De donkere stukken worden niet 
minder donker, maar het perspectief is totaal gedraaid. Vanaf nu kunnen de donkere 
stukken, met de machten die in beweging zijn, bij het kruis verbroken worden. Dat geeft met 
terugwerkende kracht een ander beeld, ook in 2019. 
 
[ DIA ] Het derde en laatste fragment. Als je naar de woorden van Paulus luistert, dan ontdek 
je dat hij niet op zichzelf leunt, maar dat hij vertrouwt op de Heer die met hem meegaat. Op 
al de overweldigende muren waar Paulus tegenop liep, zag hij als het ware telkens weer 
deze letters geschreven:  

‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 
Houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld.’ 

Met deze woorden van de Heer was het Matteusevangelie geëindigd. De Heer die 
overwinnaar is. En die liefdevolle, machtige Heer, had Paulus ontmoet op de weg naar 
Damascus. Toen had Paulus het begrepen. God had zijn volk niet losgelaten, God was voor 
het volk in de bres gesprongen, God zelf ging de beloften waar maken, zoals deze aan 
Abraham was gegeven: ‘In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.’ 
Wat dat doet met het perspectief op 2020? Misschien wel dit: dat op onze reis door de tijd, 
straks ook in 2020, er een belofte meeloopt die krachtig is. Dat niet de omstandigheden, 
maar dat ten diepste Gods woord allesbepalend is. Er loopt een zegen door de tijd, een 
zegen die zich uitwerkt, soms lijkt duisternis alles te bepalen, maar vanuit Gods belofte 
weten we dat het anders is. 

God is voor ons, God is naast ons,  
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt,  
want Hij laat ons nooit alleen.  

 
 


