
 

Vrouwen in de  

Bijbel: 

Lydia & ik  

Een gastvrije  
zakenvrouw 

Mijn gebed vandaag 

Lieve God, mogen onze huizen 

gevuld zijn met warmte en liefde. 

Laat ons altijd klaar staan om onze 

deuren en harten te openen voor 

anderen. Mag er plezier en rust 

gevonden worden bij ons thuis 

voor iedereen die naar ons toe-

komt.  

 

Delen 

Rijk of arm, oud of jong, er zijn veel 

mensen in onze omgeving die zich 

eenzaam voelen. Ken ik drie men-

sen om mij heen die alleen zijn en 

een vriend kunnen gebruiken? Hoe 

kan ik hen liefde en gastvrijheid 

geven? 
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Vrouwen in de Bijbel: Lydia & ik Bijbelgedeelte: Handelingen 16:12-40 

 
Introductie 

Lydia wordt twee keer kort genoemd in 

de Bijbel; beide keren in Handelingen. 

Maar wat er gezegd wordt, leert ons 

veel over haar. Lydia is de eerste vrouw 

die in de Bijbel omschreven wordt als 

verkoopster. Ze was een succesvolle 

zakenvrouw. Ze kwam uit Thyatira,    

een stad in Asia Minor. Lydia’s leven 

onthult ons een God die smacht naar 

een relatie met Zijn kinderen. 

 

Ontdek 

  * Haar zakelijke kwaliteiten  

  * Haar gave van gastvrijheid  

  * Haar karakter  

 

Verdieping 

1.Wat deden Paulus en de anderen     

      toen ze met de vrouwen aan de   

      rivier afspraken?                                            

     (Handelingen 16:12-13) 

2. Lydia wordt genoemd in vers 14.            
    In welke bedrijfstak werkte Lydia? 
     
3. Wie aanbad zij? (Vers 14) 
 

 
4. Welk effect had Paulus’ boodschap  
    op haar? (Vers 14 & 15) 
 
5. Welke vervolgstappen nam zij en  
    de leden van haar huishouding?         
    (Vers 15) 
 
6. Wat zijn de woorden die ze gebruikte  
     toen ze haar huis openstelde voor  
     Paulus en zijn mannen? (Vers 15)  
 
7. Was dit een eenmalige uitnodiging of  
     keerden Paulus en Silas terug naar  
     haar huis? (Vers 40) 
 
8. Paulus zegt over haar ‘en ze drong er   
    bij ons sterk op aan’ (vers 15). Wat   
    suggereert dit over haar?  
 
 
Woorden voor vandaag 

   9. Wat was voor Lydia belangrijker?           

     Haar handel of het geluk van                       

     mede-gelovigen? 

     Waarom vind je dit? 

   10. Kun je net zoals Lydia de gave  

          van gastvrijheid uitoefenen?  

 

 

 

11. Hoe kunnen we de principes van  

         gastvrijheid in onze gemeente                

      toepassen?  

 

Discussievragen 

In deze lessen zijn veel van de vrouwen 

die we bestuderen bedienden of erg 

arm. In tegenstelling tot Lydia; zij was 

een succesvolle zakenvrouw.  

 

1.Wat zijn de voordelen die elke groep 

heeft?  

2. Wat zijn de uitdagingen die elke 

groep kan ervaren? 

 

Woorden van wijsheid 

1 Petrus 4:9 wijst ons erop om ‘zonder 

mopperen gastvrij te zijn’. Ellen White 

geeft ons een reden om over gastvrijheid 

na te denken: ‘Zelfs onder christenen 

wordt ware gastvrijheid maar weinig 

beoefend. Onze eigen mensen waarderen 

gastvrijheid niet zoals het zou moeten; als 

een voorrecht en een zegening. Alles bij 

elkaar is er te weinig socialiteit om ruimte 

te maken voor iemand meer aan de 

familietafel zonder opgelaten gevoel of  

 

gedoe. Sommigen pleiten dat het ‘teveel 

moeite kost’. Dat zou niet zo zijn als je zou 

kunnen zeggen: ‘We hebben geen extra 

voorbereidingen getroffen, maar je bent 

welkom om te delen in wat we hebben.’ 

Een onverwachte gast waardeert een 

warm welkom vaak vele malen meer dan 

in de meeste gevallen waar lange       

voorbereiding aan vooraf is gegaan.’ 

(Getuigenissen, Vol.6, p. 343). 

 

‘Vriendelijke stemmen, zachte manieren 
en oprechte affectie die zich uit in alle 
daden, maken zelfs een krot het fijnste 
thuis. De Schepper ziet zo’n huis met 
goedkeuring.’                                                
(Signs of the Times, Oct. 2, 1884). 

Onze Redder is blij als we gastvrij zijn. 
Lydia haar bedrijf was geen belemmering 
voor haar gastvrijheid richting anderen.  

 

Lydia 
Een veelvoorkomende naam die ‘buigzaam’ betekent 

 


