


16 En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin die een 
waarzeggende geest had, ons tegemoetkwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met 
waarzeggen.
17 Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze mensen zijn dienstknechten van 
God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen.
18 En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei 
tegen de geest: Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op 
hetzelfde moment uit haar weg.
19 Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en 
Silas en sleurden hen mee naar de markt, voor de stadsbestuurders.
20 En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij: Deze mensen verstoren de 
orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden,
21 en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, 
omdat wij Romeinen zijn.

Handelingen 16:16-26 (HsV)



22 En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren 
af en gaven bevel hen met stokken te slaan.
23 En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden 
de cipier hen zorgvuldig te bewaken.
24 En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hij hun 
voeten vast in het blok.
25 En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de 
gevangenen luisterden naar hen.
26 En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis 
bewogen werden; en onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los.

Handelingen 16:16-26 (HsV)





Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een 
weg naar de zaligheid verkondigen



Dit is een brief van Paulus aan alle christenen in de stad Rome.
Ik ben een dienaar* van Jezus Christus. God heeft mij uitgekozen om apostel te zijn. Hij heeft mij 
de opdracht gegeven om het goede nieuws te vertellen.

Romeinen 1:1-2 (BGT)

Dienaar: ‘Doulos’ is een woord dat alleen maar met ‘slaaf’ te vertalen is.



Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen 
hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 

U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

1 Kor. 6:19-20 



Wanneer u als slaaf geroepen bent, moet u dat niets kunnen schelen (hoewel u de kans om vrij te 
worden zeker moet benutten). 

Want een slaaf die door de Heer geroepen is, is een vrijgelatene van de Heer, zoals degene die als 
vrij man geroepen is een slaaf van Christus is. (Het Koninklijke paradox).

2 Kor.7:21-22




