
 

 

 

 

 

 

< Reizen in de tijd van de bijbel > 

Hallo tieners, 

Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie en misschien zijn jullie zelfs nog wel op reis 

geweest. Door corona was deze zomer toch weer anders dan andere zomers. Veel van 

jullie zijn in ons eigen land gebleven, maar sommigen hebben nog wel een reis naar het 

buitenland kunnen maken.  

We vonden het tot voor kort zo vanzelfsprekend dat we overal naar toe konden gaan. 

Met de beperkingen van deze tijd is reizen weer een stuk ingewikkelder geworden, maar 

nog altijd comfortabel vergeleken met wat de reizigers in de Bijbelse tijd moesten 

verduren. 

In deze tienerkrant bespreken we een paar reisverhalen uit de bijbel en in de 

onderstaande links van het Jeugdjournaal staan nog 2 leuke items van het 

Jeugdjournaal over reizen. 

 

Steeds meer kinderen gaan een jaar op wereldreis  

Op een éénwieler de wereldrond 

21 augustus 2021 

https://youtu.be/gEfI8cYMt6I
https://youtu.be/VMFCfkBbyLE


 

 

< De Bijbel hangt van reizen aan elkaar > 

 

Als je de bijbel doorleest, ontdek je dat de 

hele bijbel vol staat met reizen. 

Reizen vol met belevenissen: Abraham ging 

het onbekende tegemoet, het volk Israël 

sjouwde in z’n geheel ruim 40 jaar door de 

woestijn, werd in ballingschap weggevoerd 

enzovoort. 

Ook in het Nieuwe Testament lezen we dat 

iedereen wel reizen maakte. Jezus’ ouders 

moesten van Nazareth naar Bethlehem en 

vluchtten na Jezus’ geboorte en het bezoek 

van de wijzen uit het oosten halsoverkop 

naar Egypte. Jezus zelf ging de woestijn in 

en trok van noord naar zuid door Israël. En 

dan heb je nog de zendingsreizen van 

Paulus en allerlei zijdelingse reisverhalen, 

bijvoorbeeld de kamerling uit Ethiopië 

Je kunt dus wel concluderen dat het 

Christendom en reizen iets met elkaar 

gemeen hebben. 

Reizen is eigenlijk ook een avontuur. Zeker 

als je ergens heen gaat waar je nog niet 

eerder ben geweest, een stad of een land, 

dan is het net of je op ontdekkingstocht ben. 

De tocht naar iets onbekends is spannend 

en heeft iets avontuurlijks. 

 

 

 



 

 

< Reizen in de bijbel > 

Jezus en de apostelen hebben voornamelijk lopend allerlei Bijbelse plaatsen bezocht. Als wij op 

reis gaan, nemen we de auto of de trein. Vaak reizen we ook met het vliegtuig. Wij kunnen ons 

vandaag niet meer voorstellen hoeveel moeite dit reizen te voet gekost moet hebben. Men heeft 

wel eens uitgerekend hoeveel de apostel Paulus gereisd heeft en men kwam toen op grond van 

de gegevens in Handelingen tot de conclusie dat hij te land ongeveer 7800 km en ter zee 

ongeveer 9000 km heeft afgelegd. Paulus heeft veel gereisd in zijn leven. Daarbij droeg hij een 

mantel om zich tegen regen en stof te beschermen en een hoed met een zeer brede rand tegen 

de zon. Veel Bijbelse plaatsen lagen in landen aan de Middellandse Zee. Er wordt in de 

Bijbelverhalen zowel over land als over zee gereisd. 

 

REIZEN OVER LAND 

Op zijn reizen over land zal Paulus vaak gebruikt 

gemaakt hebben van de Romeinse Heerwegen, 

zoals deze Via Egnatia bij Filippi, die hier en daar is 

blootgelegd. 

 

 

  

De beroemde Via Appia, Romeinse heerweg 

die uitkwam in Rome. 

 

 

 

Vooral keizer Augustus heeft vele nieuwe wegen in het Romeinse rijk aangelegd. 

Een uitgestrekt wegennet verbond de grote steden met elkaar. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerweg_(Romeinse_Rijk)


 

 

Langs die wegen waren plekken waar je de 

nacht kon doorbrengen. De zogenaamde 

Karavanserai (uitleg). 

Zo kun je nu nog in Turkije overal de 

karavaanserai's tegenkomen, 

pleisterplaatsen langs de grote 

karavaanroutes die dateren uit de tijd van 

de Seltsjoeken.  

Het was keizer Augustus die een 

postbezorgingsdienst instelde, waarbij de 

koeriers op vastgestelde pleisterplaatsen 

langs de hoofdwegen van paarden konden 

wisselen. 

Velen reisden met paard en wagen. 

  

REIZEN TE VOET 

Paulus en zijn medewerkers reisden bijna altijd te voet. Het reizen in die tijd was niet zonder 

gevaar. 

Vaak moesten rivieren worden overgestoken. Nu was dit in de zomer meestal geen probleem. Er 

stond dan weinig water in de rivieren. In de zomer kun je ook nu nog in Turkije vele uitgedroogde 

rivierbeddingen zien. Maar reisde je in de winter dan was het erg riskant om de bruisende 

kolkende watermassa's van de bergrivieren over te steken. 

Een veerdienst was er ook meestal niet en we kunnen ons voorstellen dat de apostelen soms 

met gevaar voor eigen leven een rivier hebben overgestoken. In 2 Korintiërs 11:26 schrijft hij ook 

over het gevaar van rivieren. 

Alleen al tussen het Pisidische Antiochië en Iconium heeft de apostel verschillende rivieren 

moeten oversteken. 

Hij schrijft hier over: "Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten 

en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. 

Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te 

eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing."  

(2 Korintiërs 11:26-28) 

 

De apostel noemt nog een ander gevaar: het gevaar van rovers. In Klein-Azië hielden zich in die 

tijd tal van roversbenden schuil in het ontoegankelijke bergland. 

Op gevaarlijke trajecten sloot men zich daarom soms aan bij een militaire escorte, maar meestal 

was dit niet mogelijk. 

 

Bekijke hier het 1e deel van het verhaal van Paulus:  

De reizen van Paulus deel 1 (Handelingen hfd 13-20) (BibleProject-Nederlands) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Karavanserai
https://www.youtube.com/watch?v=clHw4N4UxFc


 

 

REIZEN OP ZEE 

In onze tijd maakt het voor de zeevaart helemaal niets uit of het nu winter is of zomer. De 

schepen varen wel. Dat was zeker niet het geval in de tijd van Paulus. Het was veel te riskant om 

in de winter te varen. 

Dat het schip waarmee Paulus 

als gevangene naar Rome werd 

gebracht, schipbreuk leed op 

Malta, was dan ook te wijten 

aan het roekeloze besluit van de 

hoofdman niet te overwinteren 

op Kreta. 

Tussen november en maart liep 

je als stuurman het risico 

overvallen te worden door de 

beruchte noordwesterstorm, de 

Eurakylon. (Handelingen 27:14)  

In Handelingen 27:9 wordt vrij 

nauwkeurig aangegeven in 

welke periode van het jaar het 

schip, dat Paulus naar Rome 

moest brengen, in moeilijkheden kwam; de periode van de vasten was al voorbij. Hiermee heeft 

Lucas op het oog het vasten op grote Verzoendag, op de tiende Tisri, dat is in de maand 

oktober. In november was het eigenlijk niet meer verantwoord uit te varen. De nachten werden 

langer en de stormen kwamen vaker voor. Daarom reisde men op zee slechts van maart tot 

november.  

 

Bekijk hier het 2e deel van het verhaal van Paulus:  

De reizen van Paulus deel 2 (Handelingen hfd 21-28) (BibleProject-Nederlands) 

 

In het onderstaande filmpje van What’s in the Bible wordt beschreven waar Paulus in zijn 3 grote 

reizen is geweest:  

Acts of the Apostles: Paul's Journey | What's in the Bible? - YouTube (engels gesproken)  

Met zo'n schip werd Paulus naar Rome 

gebracht 

https://www.youtube.com/watch?v=LvALr-u3U_U
https://www.youtube.com/watch?v=Hy4K1pP408Y


 

 

< op reis > 

Al eeuwenlang zijn mensen op reis, op zoek 

naar de geheimen van het leven, op zoek naar 

nieuwe werelden, nieuwe mensen en nieuwe 

klanken. Ook de aartsvaders, de profeten en 

de apostelen trokken er op uit.  

Waarom gingen ze op weg? Hoe reisden ze? 

En waarheen? 

De reizen die in de Bijbel beschreven worden, 

hebben vaak geen droombestemming.  

Maar het zijn wel intrigerende verhalen van 

mensen die door God op pad zijn gestuurd. 

Gewone mensen, met herkenbare zwakheden en twijfels, maar ook vol doorzettingsvermogen 

en Godsvertrouwen. 

  

Welke reisverhalen uit de Bijbel kennen 

jullie nog meer behalve Jozef en Maria die 

naar Bethlehem gingen? 

Zet ze in de tiener-app en/of vertel het 

tijdens de tienerdienst van aankomende 

zondag. We zijn benieuwd naar jullie 

reisverhalen! 



 

 

< een bijzonder verhaal > 

 

De Ethiopische kamerling 

Filippus is een van de mensen die Jezus’ 

boodschap gehoord hebben en die na de 

dood van Jezus zijn boodschap verder 

brengen naar andere mensen.  

Op een dag is hij op reis van Jeruzalem naar 

Gaza. Onderweg ziet hij een mooie 

reiskoets. Terwijl Filippus langs de koets 

loopt, hoort hij dat de man daarbinnen 

hardop aan het lezen is. Maar het klinkt 

alsof hij niet helemaal snapt wat hij leest. 

Filippus vraagt aan de man: "Ik vroeg me af 

of U wel begrijpt wat U daar leest. Ik hoorde 

U hardop voorlezen, ziet U." "Nee, eigenlijk 

niet," antwoordt de man. "Ik denk dat 

iemand mij de weg moet wijzen in dit boek. 

Zou U me kunnen helpen? Stapt U dan 

maar even in. Ik kom uit Ethiopië. Daar ben 

ik opperschatmeester bij de koningin. Ik ben 

in Jeruzalem geweest. Bij de tempel. Ik had 

zoveel goeds gehoord over de God van 

Israël. Ik heb een boekrol van de profeet 

Jesaja gekocht om onderweg in te lezen." 

Filippus zegt: "Ik ben Filippus en God heeft 

mij naar u toegestuurd. Leest U nog eens 

wat U daarnet las?" De opperschatmeester 

leest: 

"Als een schaap werd Hij meegenomen om 

geslacht te worden. Als een lam deed hij zijn 

mond niet open. Hij heeft zich niet 

verdedigd. Zijn vonnis is voltrokken. Zijn 

leven wordt weggenomen van de aarde." 

"Mag ik U vragen over wie de profeet dit 

zegt?" vraagt de opperschatmeester aan 

Filippus. "Heeft hij het over zichzelf of over 

iemand anders?" 

Dan zegt Filippus: "U komt toch uit 

Jeruzalem? Daar heeft U de tempel gezien. 

Daar woont God, want God wil bij de 

mensen zijn. Mensen zoals U en ik. God wil 

er zijn voor U. Hij reist met U mee. Maar 

niemand heeft ooit God gezien. Als je wilt 

weten hoe God is, moet je op Jezus letten. 

Jezus heeft laten zien, hoe God is." 

Filippus vertelt over Jezus. Hoe hij mensen 

beter maakte, hoe hij naar mensen luisterde 

en ze hielp. "Het stuk uit Jesaja wat U zojuist 

gelezen heeft, zou over Jezus kunnen gaan. 

Jezus is als een schaap weggevoerd." 

Dan vertelt Filippus wat er met Jezus 

gebeurd is. Dat ze hem ter dood 

veroordeeld hebben en dat hij dood 

gemaakt is. Maar dat de dood Jezus niet 

vast heeft kunnen heeft kunnen houden. Hij 

leeft. Er zijn veel mensen die nu hetzelfde 

doen als wat Jezus gedaan heeft. Zij gaan 

dezelfde weg als hij. Ze treden in zijn 

voetsporen. "Ik ben daar ook één van," zegt 

Filippus. "Daarom ben ik hier. Om U niet 

alleen te laten tobben en een eindje met U 

op te trekken."  

De koets komt bij een water aan. De 

Ethiopiër zegt: “Zou ik gedoopt kunnen 

worden?” Ze gaan naar het water toe. De 

opperschatmeester gaat met Filippus in het 

water en laat zich door hem dopen. De 

Ethiopiër is blij en gaat verder met zijn reis.

Het teken van de doop wordt nu nog steeds gebruikt.  

Zondag 22 augustus wordt er ook in onze kerk gedoopt. 



 

 

< collage tienerkrant nr. 15 > 

 

  



 

 

PLAYLIST 

 

Op YouTube Music staat de nieuwste playlist voor je klaar. 

Check de onderstaande link voor de nummers van deze week. 

YOUNG_16 

****** 

Heb je ideeën over een thema of wil je iets anders delen? 

Zet het in de tiener-appgroep of  

mail naar tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

dan gaan we ermee aan de slag! 

****** 

 

IN DE SPOTLIGHT 

 

IN THE SPOTLIGHT staat deze keer het liedje The open road van de band HOLLOW COVES. 

Hollow Coves is een Australische 

indie folkband uit Brisbane. De band 

bestaat uit Matt Carins en Ryan 

Henderson, die beide gitaar spelen 

en zingen. 

Matt groeide op in een huishouden 

vol muziek. Zijn broer speelt in een 

Alternatieve rockband, zijn vader 

maakt deel uit van een lokale 

coverband en heeft albums 

geschreven, zijn moeder geeft piano 

en fluitles en zijn zus speelt piano. 

Ryan daarentegen had geen 

muzikale opvoeding. In plaats daarvan begon zijn muzikale reis op de late middelbare school 

toen zijn vrienden hem naar Woodford Folk Festival brachten om de Folk and Indie popgroep 

"Angus & Julia Stone" te zien. Hij "digged" de muziek, en pakte de gitaar. 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLTI5P0ERNjzk9BsollEZ-m5Yy1lWnEg6w&feature=share
mailto:tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
https://music.youtube.com/watch?v=8_NBwub3gxg&feature=share


 

 

Ryan en Matt ontmoetten elkaar voor het eerst toen een gemeenschappelijke vriend van Matt de 

twee met elkaar verbond na een bandbreuk. In die tijd was geen van beiden op zoek naar een 

carrière in de muziek, maar wilde gewoon wat nummers schrijven en spelen. 

Ze brachten hun eerste nummers uit op de muziekstreamingdienst SoundCloud, die aan kracht 

begon te winnen. Op dat moment was Ryan bezig met het voltooien van een ingenieursdiploma 

en Matt was aan het oefenen als timmerman. 

 

 

Tot de volgende tienerkrant! 

https://music.youtube.com/watch?v=5R5FqR1mWFc&feature=share

