
Jan Hoste 

De zendingsreizen van Paulus 
Prediking, wonderen en tekenen tijdens deze reizen 

  

Handelingen 13:4 - 28:30 

 

Bij de uitstorting van de Heilige Geest ontstond de gemeente. Dat ging, zeker in de begintijd, gepaard 
met wonderen, tekenen en bijzondere gebeurtenissen. Denk aan het spreken in andere talen, 
genezingen, uitwerpen van demonen, enzovoort. Het gebeurde in de regel ter ondersteuning van de 
evangelieboodschap. Komen deze verschijnselen ook nu nog voor in de gemeente, of horen ze altijd 
voor te komen? In onderstaand overzicht is nagegaan in Handelingen waar en hoe het evangelie 
gebracht werd en met welke verschijnselen dat gepaard kon gaan. In drie kolommen is aangegeven 
waar het evangeliewoord gesproken werd (E), of daarbij ook sprake was van wonderen en tekenen 
(W), en of God Zelf iets werkte zonder direct menselijk toedoen (G) 

Overzicht 
Vanaf Handelingen 13:4 - Eerste zendingsreis: 

teksten: plaats:     evangeliewoord, wonderen:    E W  G 
13:5 Salamis (Cyprus) woordverkondiging in de synagogen x   
13:7,10 Pafos (Cyprus) evangeliewoord, Elimas wordt blind na verzet  x x  
13:15, 44 Antiochië (Pisidië) evangelie en woorden van bemoediging x   
13:49 Pisidië woord van de Heer verbreid x   
14:1 Iconium in de synagoge x   
14:3 Iconium vrijmoedig spreken over de Heer  

getuigenis door tekenen en wonderen x  
x  

14:7,9,10  
 

Lystra een kreupele in Lystra hoorde, geloofde en ging op 
zijn voeten staan x x  

14:19 Lystra na verkondiging en zijn steniging stond Paulus op   x  x 
14:21 Derbe verkondiging van het evangelie  x   
14:22 
14:23 

onderweg versterking van  zielen, vermaning en verkiezing van 
oudsten door Paulus en Barnabas  x   

14:25 Perge ….het woord gesproken x   
14:26 naar Antiochië terug naar waar zij aan de genade van God waren 

opgedragen, einde eerste zendingsreis en verslag                                  
 
x   

15 Jeruzalem apostelvergadering x   
Vanaf Handelingen 15:39 - Tweede zendingsreis: 

teksten: plaats:     evangeliewoord, wonderen, tekenen:    E W  G 
16:4 diverse steden doorgeven besluit apostelvergadering x   
16:6 Frygië en Galatië door de Geest verhinderd om te spreken in Asia en 

om naar Bithynië te gaan    

16:9 Troas in Troas een gezicht: kom over en help ons in 
Macedonië    

16:13,14  Filippi .... spraken tot de vrouwen, bekering van Lydia x   
16:18 Filippi een waarzeggende geest uitgeworpen  x  



16:26 Filippi …. aardbeving, deuren open, boeien los in de 
gevangenis    x 

16:31 Filippi geloof in de Heer Jezus: behoudenis x   
17:2 Thessalonika drie sabbatten het evangelie in de synagoge x   
17:8 Thessalonika menigte en stadsbestuurders in verwarring en Jason 

vrij op borgtocht    

17:10-12 Berea luisteren naar het woord en welwillend Schrift 
onderzoek x   

17:16 Athene verkondiging van het woord in de synagoge en op de 
Areopagus. Sommigen luisteren en geloven x   

18:4 Korinthe …. hij sprak op elke sabbat in de synagoge en 
overtuigde Joden en Grieken x   

18:14 Korinthe beschuldigd, maar Gallio trok er zich niets van aan    
18:19 Efeze in de synagoge sprak hij met de Joden  x   
18:22 Antiochië einde tweede zendingsreis    

Vanaf Handelingen 18:23 - Derde zendingsreis en daarna: 
teksten: plaats:     evangeliewoord, wonderen, tekenen:    E W  G 
18:23 Galatië en Frygië versterking van alle discipelen x   
19:5,6 
 

Efeze enkele met Jezus onbekende discipelen hoorden 
voor het eerst het evangelie, werden gedoopt,  
ontvingen de HG, spraken in talen en profeteerden  

x  
 
 
x 

19:8 
 

Efeze 
 

….ging in de synagoge en sprak drie maanden  
vrijmoedig over de dingen van het koninkrijk van 
God in de synagoge, en twee jaar in de school van 
Tyrannus. 

x 
 

 
 

 
 

19:10,11 
 

Efeze, Asia allen in Asia hoorden het woord van de Heer. In dit 
evangelisatiegebied deed God buitengewone 
krachten door de handen van Paulus. Hier was nog 
geen sprake van nazorgbezoek 

x  
x  

19:13 Efeze Joodse bezweerders probeerden in de naam van 
Jezus boze geesten uit te drijven, maar werden 
afgestraft 

   
x 

19:35 Efeze opschudding, geschreeuw: 'Groot is de Artemis van 
de Efeziërs', kalmering door de stadsschrijver    

20:2 Macedonië streken van Macedonië doorreisd en de discipelen 
met vele woorden vermaand x   

20:7,9,10 
 
 

Troas eerste dag van de week broodbreking en lange rede 
door Paulus. Eutychus dood opgenomen en weer 
levend geworden. Paulus kwam hier voor het eerst 
in een niet door hem gestichte gemeente 

x x  

20:17,24 Milete afscheid van de oudsten van Efeze: rondgegaan om 
het evangelie en het koninkrijk te prediken x   

21:4 Tyrus discipelen waarschuwen Paulus door de Geest om 
niet naar Jeruzalem te gaan x   

21:10 Caesarea Agabus zegt door de Geest dat Paulus in Jeruzalem 
gebonden zal worden x   

21:19 Jeruzalem Paulus brengt verslag uit van wat God door zijn 
bediening heeft gedaan x   

22:2 Jeruzalem hij spreekt het volk toe en wordt bijna vermoord x   
23:1 Jeruzalem hij spreekt tot de Joodse Raad  x   
23:23 Caesarea Paulus naar Felix gezonden    
24:1-10 Caesarea Paulus verantwoordt zich voor de hogepriester, 

enige oudsten en Felix x   

25:11 Caesarea hij beroept zich voor Festus op de keizer x   



26:1   Caesarea hij verdedigt zich voor Agrippa x   
27:1 onderweg Paulus op weg naar Rome    
27:14,21 aan boord schip in nood. Paulus spreekt bemanning en 

passagiers toe x   

27:34 aan boord Paulus spoort aan voedsel te nemen en dankt God in 
bijzijn van allen  x   

 
28:1 

 
Malta 

 
gestrand op Malta. Allen gered. Paulus overleeft een 
adderbeet 

  x 

28:8 Malta de vader van Publius genezen en vele anderen. Een 
niet eerder bezocht evangelisatiegebied x x  

28:17 Rome Paulus, de gevangene, spreekt de voornaamsten van 
de Joden toe x   

28:23 Rome … kwamen er nog meer bij hem in zijn verblijf, die hij 
het koninkrijk van God uitlegde en het evangelie 
bracht  

x   

28:30 Rome hij bleef twee jaar in zijn eigen huurwoning, en 
ontving allen die bij hem binnenkwamen, predikte 
het koninkrijk van God en leerde aangaande de Heer 
Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.  

x   

 

Samenvatting en conclusies 
 

1. Wanneer Paulus op een nieuw arbeidsterrein kwam predikte hij het evangelie. Er volgden vaak 
bevestigende wonderen en tekenen, en er kwamen mensen tot geloof. 

2. Toch was ook vaak het luisteren naar de boodschap op zich voldoende, om tot geloof te 
komen. Er waren blijkbaar niet altijd wonderen of tekenen nodig.    

3. Bij een tweede bezoek aan de reeds bezochte gebieden wordt in Handelingen geen melding 
meer gemaakt van wonderen of tekenen. De nadruk ligt dan meer op onderricht en nazorg. 

4. Paulus was bij zijn tweede zendingsreis wel langs Troas gekomen, maar hij mocht toen in die 
omgeving niet prediken. Hij werd daar geroepen om door te reizen naar Macedonië.   

5. Later, bij zijn eerste korte bezoek aan Troas zelf tijdens de derde zendingsreis, mocht hij wel 
het woord voeren. Eutychus werd toen, na een val uit een raam dood opgenomen en weer 
levend. Een bevestigend en vertroostend wonder. 

6. In Efeze had Paulus tijdens zijn eerste bezoek wel met Joden gesproken, maar bij zijn tweede 
bezoek ontdekte hij daar een geheel nieuw arbeidsterrein. Hij predikte daar lange tijd en er 
gebeurden buitengewone krachten tot in wijde omgeving door de handen van Paulus.  

7. Kunnen we nu, gezien het voorgaande, stellen dat wonderen en tekenen niet van deze tijd 
zijn? Horen ze uitsluitend bij de beginperiode van de evangelieverkondiging? Zo ver moeten 
we denkelijk niet gaan. Maar waar zouden we deze dan in de eerste plaats mogen verwachten? 
Naar mijn mening in gebieden waar het evangelie nog onbekend is, of bij personen die het 
evangelie als een voor hen geheel nieuwe boodschap horen.  

8. Het bovenstaande is een voorzichtige conclusie. Er zou aangevoerd kunnen worden, dat er 
na een eerste bezoek wonderen gebeurd kunnen zijn die niet zijn beschreven. Lucas is bij het 
schrijven van het boek Handelingen echter zeer zorgvuldig omgegaan met alle door hem 
verzamelde gegevens. Dat lijkt toch wel vertrouwen te geven in een volledige en ter zake 



doende beschrijving. En we hebben natuurlijk ook te doen met het door de Heilige Geest 
geïnspireerde Woord van God.  
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