
HET BEGON ALLEMAAL ZO, 
Silas vertelt…..  
 
Ik ben blij dat hij even weg is 
Het is een beste kerel hoor, Paulus 
En wij hebben het goed samen 
Maar hij is wel een beetje druk 
En ongedurig. Daar moet je tegen kunnen 
Er schijnen pilletjes tegen te zijn 
Hij zit geen tel stil, hij is altijd bezig 
Er is iets in hem dat hem voorstuwt 
Voortdurend aanzet om de wereld in te gaan 
En het goede nieuws van bevrijding te brengen 
Aan heidenen en Joden 
Aan iedereen die het horen wil 
En aan iedereen die het niet horen wil 
 
Zoals hij is er geen 
Hij is de enige die het meemaakte 
Voor de poorten van Damascus 
Zag hij een fel licht, hoorde hij een stem 
Viel hij van zijn paard 
Licht uit de hemel. Val van zijn paard. 
Stem die hem roept. 
Jezus sprak tot hem, gaf hem die opdracht 
En vanaf dat moment veranderde zijn leven 
Vanaf dat moment zit hij geen tel stil 
 
Ik leer hem beter kennen 
In de kerk van Jeruzalem 
Waar ik een van de leiders en leraren was. 
De kerk was nog jong 
Wij moesten alles nog bedenken, organiseren 
Hij zag dat ik daar goed in was 
Ik heb snel overzicht, ik zie wat er moet gebeuren 
Om onze beweging toekomst te geven 
 
Onze beweging 
Mensen, mannen en vrouwen 
Die geloven dat Jezus de Messias is 
Zij noemen ons ‘mensen van de weg’ 
Dus niet ‘mensen van het eindpunt’ 
Altijd onderweg, altijd in beweging 
Stilstaan is achteruit gaan 
En al klopt dat feitelijk niet, het is wel waar 
 
Ik ging met hem mee op zijn reizen 
Met Paulus mee, en ik had het nooit willen missen 
Eerst naar Antiochië, naar de mensen van de weg 
Die daar probeerden hun gemeente overeind te houden 
Er was daar weer allerlei heibel 
En wij moesten erheen om dat recht te zetten 
Soms kan een gemeente het niet alleen 
Helemaal niet erg 



Paulus is de denker, de inspirator 
En ik, Silas, ben de doener, de organisator 
 
Als we ergens vertrekken 
Regel ik de reis, stippel ik de route uit. 
Te voet, per boot. 
Ik regel ons onderkomen 
Ik zorg dat Paulus geen zorgen heeft 
Dat hij kan doen waarvoor hij op aarde is: 
Het goede nieuws van bevrijding brengen 
Aan heidenen en joden. 
 
Ik ben het meest op mijn gemak 
Als ik de dingen voor hem kan regelen 
Ervoor zorg, dat hij geen zorgen heeft 
Dat hij kan doen wat hij moet doen 
Niet dat ik onverschillig sta 
Tegenover zijn missie 
Natuurlijk geloof ik ook 
Dat Jezus de Messias is 
Nou goed 
de ene keer wat meer dan de andere keer 
Maar zo vast en zeker als hij? 
Ik maakte het nooit mee. 
Licht uit de hemel  
Val van mijn paard 
Stem die mij roept 
Als je dat een keer hebt meegemaakt 
Ziet vanaf dat moment de wereld er anders uit 
 
Er waren momenten dat het laaiend vuur 
van Paulus’ ijverige streven 
niet veel meer was dan een kwijnende vlam, 
angstig flakkerend in de wind van de tijd. 
 
Dan moesten wij het samen zien te redden 
En dan praatte ik hem moed in: 
Paulus, het komt goed 
Paulus, het is geen onbegonnen werk 
Paulus, dit is geen gebed zonder einde 
Dan herinnerde ik hem aan hoe het begon 
 
Wij kwamen er altijd uit 
Paulus en ik  
Hij de inspirator 
Ik de organisator 
Een mens moet doen 
Wat een mens moet doen 
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