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(Hand. 27:14-44)  
 
Paulus, een “echte” 
apostel, kwam plots in 
grote problemen. Hij werd 
een voorbeeld voor een 
wedergeboren christen. 
Gevaarlijke momenten in 
uw leven die je nooit meer 
vergeet. Plots kan men de 
dood in de ogen zien, en je 
werd wel of niet gered.  
 
 
 

Iedereen kan weleens in zeer gevaarlijke situaties terechtkomen, en zich machteloos 
voelen.   
Paulus was op weg naar de keizer per schip, en kwam in een orkaan terecht, de 
tropische storm van zijn leven! Vandaag kan iedere burger plots in een onveilige 
situatie terechtkomen, door plots opduikende duivelse beproevingen.  
 
Een leerzaam levensverhaal van Paulus werd opgeschreven, in een eeuwenoud 
boek, de Bijbel. Waarom? Een christenleven is heel bijzonder! Paulus deed een 
ervaring op, iets dat God hem wilde leren, in een moment waar Paulus onverwacht in 
levensgevaar kwam. Ook Paulus kon dan hebben gedacht:  
 

Heb ik nu een verkeerde beslissing genomen? 
 
Paulus stapte naar een ongelovige keizer! (Hand.26:32) Was dit niet naar de wil van God 
misschien? Denk aan Jona, kwam ook in levensgevaar, deed niet de wil van God. 
God leerde hem vertrouwen. De dood is de grootste vijand van een aardse 
sterveling. Paulus wist dat de dood, niet het einde is voor een wedergeboren 
christen, want hij zal bij de laatste bazuinstoot, onsterfelijkheid aandoen! (1 Cor.15:51).  
God heeft een plan voorzien voor de oplossing van de dood! (Ps.68) De dood van een 
christen, een aangenomen kind, is niet hetzelfde als de dood van een goddeloze of 
religieus mens. Dit sterven is pijnlijk, en zeer ernstig in de ogen van God. (Ps.116:15)    

Wij leven vandaag in een zeer gevaarlijke tijd (2Tim.3:1). God verliest ook niet graag 
een aangenomen kind!  
 

ONBESTUURBAARHEID 
 

14 Maar kort daarop sloeg vandaar een stormwind 
neer, de zogenaamde Eurakylon; 15 en toen het schip werd meegesleurd en de kop 

niet in de wind kon houden, moesten wij het opgeven en dreven weg. 
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Dit is een beeld van onze hedendaagse wereld, compleet politiek onbestuurbaar 
geworden. Wie geestelijk inzicht heeft, kan vaststellen dat vele demonen mensen 
beïnvloeden, om deze wereld te ontwrichten, en in chaos willen brengen. Duivelse en 
barbaarse activiteiten openbaren zich en kunnen tot gevolg hebben, dat men Gods 
schepping tot een Titanic wil brengen. 
 

20 En toen zich verscheidene dagen zon noch sterren 
vertoonden, en zwaar noodweer ons bedreigde, 

werd ons tenslotte alle hoop op redding benomen. 
 
Hier vinden wij mensen in zware problemen zonder hoop. Onze wereld loop er vol 
van. Geldzuchtigheid, politieke en kerkelijke machten brengen de mensen in 
duisternis en hopeloosheid. (Geen zon of sterren). Duisternis is geestelijke blindheid. 
Onze tijdelijke welvaart en vrede laat mensen God vergeten! Levensproblemen laten 
mensen nog eens denken aan God, evenals begrafenissen. Door een zwaar 
levensprobleem kan een mens soms God vlug vinden. Men is zich steeds minder 
bewust dat er redding of behoud voor de mensheid broodnodig is. De ongelovige 
richt zich tot zijn mogelijkheden welke hij tot een soort god maakte, zijn geld, zijn 
eigen wetenschap. (Pr.20:2) (Pr.11:4). 
 

Ook de profeet Jona kwam in moeilijkheden net als Paulus.  
 
4 Maar de Here wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de zee, zodat het 

schip dreigde te worden stukgeslagen. 5 De schepelingen werden bevreesd en riepen ieder 
tot zijn god, en zij wierpen de lading die in het schip was, in zee om het daardoor lichter te 

maken. Jona echter was in het ruim van het schip afgedaald, en hij had zich daar neergelegd en was 
in een diepe slaap gevallen. 6 En de gezagvoerder kwam bij hem en zeide tot hem: Hoe kunt gij zo vast 
slapen! Sta op, roep tot uw god, misschien zal die god onzer gedenken, zodat wij niet vergaan. 

 
Zo zullen er vele volkeren misleid worden met valse godsdiensten, welke men 
vandaag wil verenigen. Als het oordeel kwam riepen zij allen tot hun eigen god. 
Jammer de god, het gouden kalf van de wereldkerk heeft geen oren die horen! De 
wereld van de ongelovigen maakte zich een eigen god, die zich wil laten aanbidden, 
de antichrist. Er is echter maar één levende God, Jezus!  
 
13 Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, 
en velen zijn er, die daardoor ingaan; 14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven 
leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.Matth.7 

 
 

HAD MEN MAAR GELUISTERD! 
 
21 En nadat zij lang zonder eten waren gebleven, ging Paulus in hun midden staan 
en zeide: Mannen, had men maar naar mij geluisterd om niet van Kreta weg te 
varen en zich dit ongerief en deze averij te besparen! 22 Maar ook nu wek ik u op 
moed te houden, want het leven van niemand uwer zal verloren gaan, alleen maar 
het schip. 
 
Wat een prachtig beeld vinden wij hier. Men luisterde niet naar Paulus. Vandaag 
luistert men ook niet meer naar het evangelie van Jezus, met alle gevolgen van dien. 
Wie niet wil luisteren naar de woorden van God, die ziel loopt averij en tranen op in 
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zijn leven welke hij kon vermijden! Maar er is ook eeuwige schade in het 
hiernamaals! Een tweede dood!  
Toch gaf Paulus hen nogmaals hoop voor hun eigen leven. Hij gaf hoop aan die 
ongelovige Romeinse soldaten, die enkele geloofden in hun afgoderij met hun offers 
en hun zondagse processies. Beproevingen kennen grenzen. God zond een engel, 
dat doet Hij voor zijn kinderen in grote nood! Het schip zal wel vergaan, het schip 
beeld van deze wereld zal ook wel vergaan, maar er is hoop voor aangenomen 
kinderen Gods. 
 

11 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de 
gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede 

dood geen schade lijden. Openbar.2 

 
Wij spreken soms over de armen, doch als wij kijken naar mensen welke geen tijd 
hebben voor God, en slechts denken aan hun geld, hun werk, hun carrière, hun 
genot, hun wellusten, hun seks, hun feesten en festivals, dit zijn in Gods ogen de 
meest beklagenswaardigste mensen. Zij geloven niet dat Jezus is opgestaan!  
(1 Cor.15:19)  

 
26 Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele 

wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of 
wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?Matth.16 

 
In vers 24 staat iets wat aantoont dat God bezig is met zijn kinderen. God wist het  
welke mensen bij Paulus op het schip waren. Paulus was op weg voor gerechtigheid, 
zoals ieder christen Gods gerechtigheid zoekt in de Bijbel. Wij zijn op weg 
hemelwaarts, ook tussen vele ongelovigen.  
 
31 zeide Paulus tot de hoofdman en zijn 
soldaten: Indien zij niet aan boord 
blijven, kunt gij niet gered worden. 
Hand;27 
 
Als het schip een beeld is van de 
gemeente van Jezus Christus, spring 
er niet uit, de redding was nu nabij. Het 
schip zal wel verdwijnen na de 
opname, maar eerst vastlopen. 
 
34 Daarom spoor ik u aan voedsel te 
nemen, want dit is goed voor uw redding; 
want niemand uwer zal ook maar een haar 
van zijn hoofd gekrenkt worden. 

 

Hier vinden wij in feite het geestelijke voedsel welk er broodnodig zal zijn vooraleer 
de Gemeente plots zal worden opgenomen. Bijbelstudie is nodig voor ieders behoud! 
De ongelovige soldaten begonnen dan pas te geloven in wat Paulus tot hen sprak. 
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