Fenicië
Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wiki/Fenici%C3%AB
Fenicië (of Phoenicië, Phoenicia) was een kleine kuststaat ten noorden van Israël, gelegen tussen de rivier
Eleutherus en het voorgebergte van Carmel. Het omvatte ten naaste bij het gebied van het moderne
Libanon. De voornaamste steden waren Tyrus en Sidon. De naam Fenicië betekent ‘purperland’ of ‘land van
de palmbomen’.

Kaart[1]: Ligging van Fenicië. Fenicische handel en beschaving
(Klik op de kaart om in te zoomen)
Uit de kuststreek van Tyrus en Sidon kwamen mensen op Jezus af, om hem te horen en van hun ziekten
genezen te worden:
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Lu 6:17 En Hij daalde met hen af en ging op een vlakke plaats staan, met een grote menigte van zijn discipelen
en een grote massa van het volk uit heel Judea en Jeruzalem en van de kuststreek van Tyrus en Sidon,
Lu 6:18 die gekomen waren om Hem te horen en van hun ziekten gezond te worden. En zij die door onreine
geesten gekweld waren, werden genezen.
(TELOS)
De eerste christenen die verdrukt werden, werden verstrooid naar Fenicië en verder:
Hnd 11:19 Zij dan die verstrooid waren door de verdrukking die wegens Stefanus had plaatsgevonden, gingen
het land door tot Fenicie, Cyprus en Antiochie toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot
Joden.
(TELOS)
Paulus, Barnabas en enige anderen gingen vanuit de gemeente te Antiochië via Fenicië naar Jeruzalem.
Hnd 15:3 Nadat zij dan door de gemeente waren uitgeleid, gingen zij door Fenicie en Samaria, verhaalden de
bekering van de volken en bereidden alle broeders grote blijdschap.
(TELOS)
Paulus voer tijdens zijn derde zendingsreis van Patara naar de fenicische stad Tyrus.
Hnd 21:2 En een schip gevonden hebbende, dat naar Fenicië overvoer, gingen wij er in en voeren af.
Hnd 21:3 En als wij Cyprus in het gezicht gekregen, en dat aan de linker [hand] gelaten hadden, voeren wij naar
Syrië, en kwamen aan te Tyrus; want het schip zoude aldaar den last ontladen.
(TELOS)
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Kaart[2]: Paulus' voer over van Patara naar Tyrus in Fenicië
(Kik op de kaart om in te zoomen)

Voetnoten
1. ?, 2. ? Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is:
attribution, non-commercial.
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