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LES 1  OP WEG NAAR DAMASKUS 
 
 
Thema 

1. De bekering van Paulus. 
2. De roeping tot apostel. 

 
Vindplaats 
Handelingen 9:1 t/m 20 
  
Kerntekst 
Handelingen 9: 6: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal? 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Handelingen 9: 1-20 
vs. 1 blazende nog dreiging en moord: als een roofdier. 
vs. 2 de hogepriester: Kajafas. 
 begeerde brieven van hem: aanbevelingsbrieven, waarin medewerking van de 

Joodse leiders in Damaskus gevraagd wordt. De Hoge Raad is door de 
Romeinen bevoegd de uitlevering te eisen van naar het buitenland gevluchte 
misdadigers en deze volgens eigen Joodse wetten te berechten. 

vs. 3 een licht van de hemel: een teken van Gods heerlijkheid. In dat licht ziet 
Saulus letterlijk de Heere Jezus.  

vs. 4 Saul: zijn Hebreeuwse naam. Saulus is zijn Griekse en Paulus zijn Latijnse 
naam. 

 Wat vervolgt gij Mij?: waarom doet u dat? U vervolgt niet zozeer Mijn 
discipelen, maar Mij. 

vs. 5 Wie zijt Gij, Heere?: dodelijk geschrokken vraagt Saulus dat. Hij heeft er geen 
begrip van met wie hij te doen heeft. 

 Heere: de gebruikelijke beleefde aanspraak. 
 Het is u hard de verzenen tegen de prikkels te slaan: u doet hiermee alleen 

uzelf kwaad. Het beeld is ontleend aan een onwillige os die achteruit schopt 
en dan tegen de scherpe punt van een stok trapt.  
de verzenen: de hielen. 

vs. 6 Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?: Saulus’ verzet is gebroken. Hij wordt 
overwonnen en geeft zich onvoorwaardelijk aan de Heere over. 

           u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet: Ananias zal hem in Damaskus 
het Evangelie van Christus verkondigen en hem aanstellen als apostel. 

vs. 7 de mannen: politiedienaren die de gelovigen gevangen moeten nemen. 
 horende wel de stem: zij horen het geluid van een stem, maar zij verstaan niet 

wat de Heere Jezus tegen Saulus zegt. 
vs. 9 hij was drie dagen dat hij niet zag: Jezus slaat hem met blindheid om hem te 

laten gevoelen hoe verblind hij geweest is. Hij wordt lichamelijk blind en 
geestelijk ziende. 

 en at niet en dronk niet: dit heeft niets met vasten te maken. Saulus is zo 
bedroefd over wat hij misdaan heeft, dat hij geen enkele trek meer heeft. Hij 
walgt van zichzelf. 

vs. 10 Ananias: De Heere gebruikt telkens weer de dienst van mensen, hierdoor 
komt Saulus in contact met de gemeente van Damaskus. 



vs. 11 zie, hij bidt: om genade. Hij kreeg rechte kennis van God en daardoor ook 
zelfkennis. 

vs. 13 Uw heiligen: de gelovigen die U toebehoren. 
vs. 14 die Uw Naam aanroepen: die U dienen. 
vs. 15 Ga heen: Ananias moet Saulus gaan troosten met de vergeving van zijn 

zonden. 
 deze is Mij een uitverkoren vat: een uitverkoren instrument, waarvan ik Mij zal 

bedienen. 
 om Mijn Naam te dragen: om van Mij te getuigen en Mij aan te prijzen. 
vs. 16 Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet: het zal hem duidelijk worden wat het 

betekent een apostel van Christus te zijn. 
vs. 17 de handen op hem leggende: als begeleidend teken van het wonder dat hij 

weer ziende werd en vervuld werd met de Heilige Geest. 
 met de Heilige Geest vervuld zou worden: Saulus ontvangt de gaven die nodig 

zijn om zijn apostelambt goed te kunnen vervullen. 
vs. 18 werd gedoopt: als een teken en zegel dat God hem zijn zonden vergeven 

heeft en zijn leven zal vernieuwen. Eerst roemde Saulus in zijn Jood zijn, in 
zijn besnijdenis en in zijn rechtvaardigheid, nu roemt hij in Christus alleen. Nu 
wil hij bij de kerk behoren en het merk- en veldteken van Koning Jezus 
dragen. 

vs. 19 als hij spijze genomen had: hij bemerkt nu pas wat een trek hij heeft. 
vs. 20 dat Jezus de Zoon van God is: Onmiddellijk begon hij met de uitvoering van 

het bevel in vs. 15 gegeven. 
  
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
De bekering (D.L. hoofdstuk 3 en 4, artikel 11 en 12) 
Art. 11: …maar Hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige 
werking van dezelven wederbarende Geest; Hij opent het hart, dat gesloten is; Hij 
vermurwt dat hard is; Hij besnijdt dat onbesneden is …enz. 
Art. 12: En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking 
uit de doden, en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de Schrift gesproken wordt, 
dewelke God zonder ons in ons werkt …… 
En alsdan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en 
bewogen zijnde, werkt hij ook zelf ...,  enz. 
 
In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? (H.C. vraag en 
antwoord 88, 89 en 90) 
In twee stukken: in de afsterving des ouden, en in de opstanding des nieuwen 
mensen. 
Wat is de afsterving des ouden mensen? 
Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en 
die hoe langer hoe meer haten en vlieden. 
Wat is de opstanding des nieuwen mensen? 
Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en lust en liefde om naar de wille 
Gods in alle goede werken te leven. 
 
De Doop als teken en zegel (H.C. vraag en antwoord 72 en 73) 
Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelve? 



Neen het; want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons 
van alle zonden. 
Waarom noemt dan de Heilige Geest de Doop het bad der wedergeboorte en de 
afwassing der zonden? 
God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak; namelijk niet alleen om ons daarmede te 
leren, dat, gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden 
door het bloed en de Geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar 
veelmeer, omdat Hij ons door dit Goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij 
zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het 
water gewassen worden. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Saulus 
Saulus, de Griekse naam voor het Hebreeuwse ‘Saul’, is geboren in Tarsen in Cilicië 
in Klein-Azië, in een gegoede familie van de stam Benjamin. Door geboorte is hij 
tevens Romeins burger. Hij wordt thuis opgevoed in farizeese geest. Op jonge leeftijd 
gaat hij naar Jeruzalem en wordt discipel van de farizeese rabbi Gamaliël. Hij sluit 
zich aan bij de partij van de Farizeeën. 
 
Damaskus 
Damaskus was de hoofdstad van Syrië, zes dagreizen van Jeruzalem (ongeveer 230 
km). In de stad woonden Grieken, Joden, Syriërs en Arabieren.  
 
De prikkel 
De prikkel is een ossenstok, met aan het dikke eind een schopje om de ploeg schoon 
te maken of wortels door te snijden; aan het dunne eind was een scherpe ijzeren 
punt gestoken, waarmee men de trekdieren aan kon drijven, of ook hun onwil breken, 
als ze tegenstribbelden: het dier sloeg dan zijn hielen (verzenen) stuk. 
 
Vertelsuggesties 
 
Algemeen 
Er is een brochure kernbegrippen te bestellen bij Jannie van Sluijs-Rosendaal, email: 
j.rosendaal@kliksafe.nl. Deze zou van dienst kunnen zijn bij de voorbereiding van de 
vertellingen. Hoe leg ik de kernwoorden uit? 
Eén van die kernwoorden is bekering. Het is belangrijk dit woord bij de voorbereiding 
goed te doordenken en te bespreken met elkaar. Wie ‘zo maar’over bekering praat, 
zal over de hoofden van de meeste kinderen heenspreken, Hoe ga je dit begrip 
uitwerken?  
Begin bijvoorbeeld met het verkeerde, zondige hart. Dat hart doet zoveel verkeerde 
dingen. De Heere moeten dienen en het niet te doen. Wijs ook op liegen, stelen, 
kwaadspreken, niet aan de Heere denken en je vertrouwen aan iets anders geven 
dan de Heere. Er zijn nog vele andere voorbeelden te noemen. Pas als het besef van 
het zondige hart er is, komt er een verlangen om de oude weg te verlaten en de 
andere kant op te gaan. Omkeren, de weg teruggaan naar de Heere toe. Zo’n hart is 
heel anders, dat wil de Heere liefhebben en dienen (al lukt dat niet). Dan wil je niet 
liegen en stelen.  
Het is waar, niemand kan zichzelf bekeren. Daar is de Bijbel duidelijk in: er is geen 
mens die van zichzelf God zoekt. Maar juist daarom moeten we bidden om het werk 



van Gods Geest, Die wel bekeren kan. Die weg moet de kinderen ook gewezen 
worden. 
In de vertelschets is steeds gekozen voor de naam Paulus. Dit om het voor de 
kinderen wat eenvoudiger te houden en omdat ook in het weekthema de naam 
Paulus naar voren komt. Natuurlijk kan ook voor Saulus gekozen worden, maar dan 
moet wel duidelijk naar voren komen dat het in het vervolg Paulus is. 
 
Thema 
In deze vertelling zien we Paulus voor en na zijn bekering. Paulus als farizeeër had 
geen behoefte aan bekering. Hij meende al bekeerd te zijn en een goed werk te doen 
door de volgelingen van Jezus van Nazareth te vervolgen. 
Dan grijpt de Heere in en komt hem tegen op de weg naar Damaskus. Het gevolg is, 
dat hij zich leert kennen als zondig voor de Heere. Hij kan zichzelf niet meer redden, 
hij krijgt een Redder nodig. 
In Damaskus mag hij uit de mond van Ananias horen, dat de Heilige Geest zijn hart 
zou vervullen. Hij wordt door de Heere geroepen om de Naam des Heeren uit te 
dragen voor heidenen, koningen en de kinderen Israëls. Het zal gaan in een weg van 
lijden en verdrukking, maar de overwinning is zeker. En Paulus preekt direct in de 
synagoge dat Jezus, de Zoon van God is. 
 
Vertelschets 

1. Paulus wil de gelovige Joden zelfs in het buitenland vervolgen. 
2. Hij vraagt daarvoor volmacht en mankracht aan de Hoge Raad. 
3. Vlak bij Damaskus omstraalt hen plotseling een fel, hemels licht. 
4. Dodelijk geschrokken vallen zij allen van hun paard op de grond. 
5. Paulus ziet Iemand en hoort: Saul, Saul! Wat vervolgt gij Mij? 
6. Bevend en verwonderd vraagt hij Wie het is Die met hem spreekt. 
7. Het is Jezus, Die hij haat en wiens volgelingen hij ten dode vervolgt. 
8. Volkomen overwonnen vraagt Paulus nederig wat hij doen moet. 
9. Jezus zegt dat hij naar Damaskus moet gaan. 
10. Als hij opstaat is hij blind en wordt naar Damaskus geleid. 
11. Hij is zo verslagen dat hij niet eet en drinkt en alleen maar bidt. 
12. Dan ziet Paulus een gezicht dat Ananias bij hem komt. 
13. Ananias krijgt opdracht om naar Paulus te gaan. 
14. Ananias schrikt, maar Jezus zegt dat hij Paulus verkiest als apostel. 
15. Ananias legt Paulus de handen op en vanaf dat moment kan hij weer zien. 
16. Paulus gelooft dat Jezus de Messias is en wordt gedoopt. 
17. Hij eet weer en gaat in de synagoge verkondigen van Jezus Christus, de Zoon 

van God. 
 
Voor 4-8 jarigen 
Ben je weleens verdrietig? Hoe komt dat? Heb je misschien pijn of voel je je 
ongelukkig. Het kan ook zijn dat je straf gekregen hebt omdat je ondeugend was. 
Wat doe je dan? Blijf je boos of probeer je het weer goed te maken? Ga je dan tegen 
papa of mama of tegen de juf zeggen, dat je er spijt van hebt en vraag je dan om 
vergeving? In dit verhaal gaat het over een man die ook erg verdrietig was. Weet je 
hoe dat kwam? Hij dacht, dat hij goed werk deed. Maar de Heere liet hem zien, dat 
het helemaal geen goed werk was. Het was zonde voor de Heere. Zo ging het 
helemaal verkeerd met hem. Wil je weten hoe dat afliep met hem, dan moet je maar 
goed luisteren naar het verhaal.  



Het is goed dat het begrip “bekering” duidelijk aan de orde komt in deze vertelling. 
Zie ook aanwijzingen in het algemeen gedeelte. Het ingrijpen van de Heere in het 
leven van Paulus, het tot hiertoe en niet verder. Zijn vertwijfeling, hij meende een 
goed werk te doen. Zijn blindheid en afhankelijkheid van anderen. Zijn gebed en 
inkeer. De schrik van Ananias. Het wonder van genade en vertroosting. Zo kon de 
Heere hem in Zijn dienst gebruiken. Paulus, geroepen als apostel. 
 
Voor 8-12 jarigen 
De lijn in de vertelling is dezelfde als voor de 4-8 jarigen. Bij deze kinderen kan 
uitgebreider op het begrip bekering worden ingegaan. Je kunt ook beginnen met de 
christenen die in Damaskus de komst van Paulus met angst en spanning tegemoet 
zien. De reactie van Ananias maakt dat duidelijk. Ook zouden we wat meer op het 
zich bekeren van Paulus in kunnen gaan. Het was in zijn leven te merken. Hij 
predikte direct in de synagoge, Christus de Zoon van God. 
  
Voor +12 jarigen 
Wat vind je belangrijk in je leven, naar wie wil je graag luisteren? Het blijft vaak niet 
bij luisteren, je gaat ook iets doen. Iets waar je zelf zin in hebt of iets wat een ander je 
opdraagt. Je vindt, dat je het zo moet doen. Maar denk je er wel eens aan of de 
Heere het goed vindt? Hoe kun je dat te weten komen? Door te zoeken in Gods 
Woord. Gods Woord vertelt ons over een man, die dacht dat hij op de goede weg 
was. Hij wist het, maar toen de Heere hem verscheen wist hij het niet meer. Hij 
vroeg: “Heere, wat wilt U dat ik doen zal?”. Zo wordt de vervolger een volgeling. Van 
wie zijn wij een volgeling? Er zijn maar twee mogelijkheden: we volgen de Heere 
(zoals Paulus) of we volgen de duivel. Ga daar eens goed over nadenken! 
 
Om met de kinderen te lezen  
Een gedeelte uit Handelingen 9: 1-20, 
Handelingen 22: 3-16 of 
Handelingen 26: 9-18, wijs op overeenkomsten en verschillen bij de behandeling van 
deze hoofdstukken. Dit laatste is vooral voor de tienergroep bedoeld. 
 
Liederen 
Ps. 32: 6 
Ps. 86: 6 
Ps. 103: 6 
Saulus meent voor God te strijden (Uit: “Ook uit de mond der kinderen”, Stg. Geeste-
lijk Lied Ger. Gezindte. 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 

-  Hoe kun je het begrip ‘bekering’ uitleggen aan de kinderen?  
-  De bekering van Paulus is duidelijk en helder. Geef nog een ander 

voorbeeld van een bekering uit de Bijbel? Kun je daar iets over vertellen? 
-  De Heere spreekt tot Paulus in een gezicht. Spreekt de Heere nu nog in 

gezichten? Noem nog andere voorbeelden van gezichten in de Bijbel. 
- Door de Bijbel heen zie je dat de duivel steeds probeert het werk Gods 

tegen te staan. Noem voorbeelden.  



- Wat houdt het woord ‘roeping’ in en wie worden er geroepen? Betrek 
hierbij ook de D.L. hoofdstuk 3 en 4, artikel 8. Hoe zie je roeping in 
verband met kinderevangelisatiewerk? 

 
 

Verwerking +12 
 
De Bijbel er bij 

1. Van wie kreeg Paulus brieven (vs. 1-2)?  
2. Wat hoorde hij zeggen (vs. 4)? 
3. Wat merkten zijn reisgenoten op en hoe reageerden ze (vs. 7-8)? 
4. Hoe heette de straat waar Judas woonde (vs. 11)? 
5. Wat moest Ananias doen (vs. 11, 15 en 16)? 

 
Puzzelen maar 
Zie aparte bijlage. 
 
Zeg het maar 

1. Wat vind je van al die regels waaraan jij je moet houden thuis en op school? 
Hield Paulus zich aan de regels, die hij had geleerd?  
Zoek het eens op in Handelingen 22: 3-21.  

2. Er is een gezegde: De mens wikt ( in dit geval Paulus), maar God beschikt. 
Wat zou daarmee bedoeld worden?  

3. Bidden is belangrijk. Bidden wij wel? 
Toch is er verschil in het bidden. Paulus heeft voor zijn bekering vast wel 
gebeden, maar na zijn bekering zegt de Heere tegen Ananias: “want, zie, hij 
bidt”. Hoe kan dat? Denk ook eens aan de gelijkenis van de farizeeër en de 
tollenaar, Lukas 18: 9-14. Kun je iets over het verschil in het bidden vertellen? 



Les 2: IN LYSTRE 
 
 
Thema 

1. De genezing van een kreupele. 
2. De afgoderij en een wonderlijke redding. 

 
Vindplaats 
Handelingen 14: 5 t/m 22 
 
Kerntekst 
Hand. 14:22b dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Handelingen14 
vs. 5 hen te stenigen: de Joden lokken een spontane steniging uit. 
vs. 6 alles overlegd hebbende: ze besluiten dat het beter is te vluchten. 
 Lykaonië: een landschap, gelegen in de Romeinse provincie Galatië. 
vs. 8 onmachtig aan de voeten: hij heeft geen kracht in zijn benen. 
vs. 9 ziende dat hij geloof had: normaal gesproken is dat niet te zien en kunnen  
 onze ogen en gedachten ons in dezen zeer bedriegen, maar de apostelen zijn  
 buitengewoon begaafd met de Heilige Geest en ‘zien’ zo nu en dan meer dan  
 ons gegeven is. Zo ook in dit geval. 
 Om gezond te worden: Paulus ziet dat de kreupele man erop vertrouwt dat  
 Jezus hem het gebruik van zijn benen geeft. 
vs.11 zeiden in het Lykaonisch: waardoor Paulus en Barnabas, die Grieks spreken,  
 niet direct doorhebben wat er gaande is. 
 De goden zijn de mensen gelijk geworden: de Griekse godsdienst wemelt van  
 dit soort verzinsels. 
vs.12 Jupiter: de Latijnse naam voor de Griekse oppergod Zeus. 
 Mercurius: de Latijnse naam voor de Griekse god Hermes, de bode of woord- 
 voerder van de goden. 
vs.13 Jupiter, die voor hun stad was: de tempel met het beeld van Jupiter staat even  
 buiten de stadspoort. Jupiter beschermt hun stad. 
 Kransen: waarmee de offerdieren versierd worden. 
 Aan de voorpoorten: van de tempel van Jupiter, waar de kreupele bedelaar  
 wel gezeten zal hebben. Een plaats aan de ingang van een tempel verzekert  
 meestal van goede inkomsten. 
vs.14 scheurden hun klederen: als teken van afkeer. Zij walgen van deze mensver- 
 ering. 
vs.15 deze ijdele dingen: alle afgoderij is zinloos. 
 De levende God: in tegenstelling tot de dode afgoden van hout, steen e.d. 
vs.16 in hun wegen: in hun door henzelf gekozen, zondige wegen. 
vs.20 als hem de discipelen omringd hadden: die ook denken dat Paulus dood is. 
 De discipelen: de gelovigen. Zie vs. 21. 
 Stond hij op: de Heere Jezus sterkt Paulus wonderlijk. 
vs.22 dat zij zouden blijven in het geloof: de kans op afval van het christelijk geloof is 
 in dergelijke heidense of wereldse omgeving zeer groot. 
 Dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan: moeten! God beproeft en lou- 
 tert het geloof van de Zijnen, naar gelang Hij dat nodig acht en besloten heeft. 



 Juist in de verdrukking vallen velen af van het geloof en komen de ware gelo- 
 vigen openbaar. Mat. 13: 20-21 Die in de steenachtige plaatsen bezaaid is;  
 deze is degene die het Woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt:  
 doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd; en als verdrukking 
 of vervolging komt om des Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. 
 Het Koninkrijk Gods: de hemel bij het sterven en de nieuwe hemel en de  
 nieuwe aarde bij de herschepping. 
 
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
De openbaring van God in de natuur (N.G.B. artikel 2) 
Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding 
en regering van de gehele wereld: overmits deze voor onze ogen is als een schoon 
boek, in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de 
onzienlijke dingen van God geven te aanschouwen, namelijk ‘Zijn eeuwige kracht en 
Goddelijkheid’, als de apostel Paulus zegt: “welke dingen alle genoegzaam zijn om 
de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen”. Ten tweede geeft Hij 
Zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door Zijn heilig en Goddelijk 
Woord. 
 
God (H.C. vraag en antwoord 26) 
Wat gelooft gij met deze woorden: “Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van de hemel en van de aarde”? Dat de eeuwige Vader van onze Heere 
Jezus Christus, Die hemel en aarde met al wat er in is uit niet geschapen heeft, Die 
ook door Zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om 
Zijns Zoons Christus’ wil mijn God en mijn Vader is; op Welke ik alzo vertrouw dat ik 
niet twijfel of Hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen 
en ook alle kwaad, dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren; dewijl 
Hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw Vader. 
 
Afgoderij (H.C. vraag en antwoord 94) 
Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, 
alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de 
heiligen of van ander schepselen, mijde en vliede en de enige, ware God recht lere 
kennen, Hem alleen vertrouwe en in alle ootmoed en lijdzaamheid mij Hem alleen 
onderwerpe, van Hem alleen alles goeds verwachte, Hem van ganser harte 
liefhebbe, vreze en ere, alzo, dat ik eer van alle schepselen afga en die varen late, 
dan dat ik in het allerminst tegen Zijn wil doe. 
 
Vermaning (D.L. hoofdstuk 5, artikel 14) 
Gelijk het God nu beliefd heeft dit Zijn werk der genade door de prediking van het 
Evangelie in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt Hij het door het 
horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, 
beloften en het gebruik van de Heilige Sacramenten. 
 
Verdrukking  
Paulus roept de gemeente op standvastig te blijven temidden van alle verdrukking. 
Verdrukking hoort nu eenmaal bij het christelijk leven (Hand. 14: 22). 
Niet altijd is de verdrukking zo zwaar. Het hangt af van tijd en plaats. Maar als we 
werkelijk voor Christus uitkomen in ons huis, op ons werk, in de kerk en in het 



openbaar, dan roept dat gegarandeerd grote tegenstand en de nodige moeilijkheden 
op. Dat kan variëren van spot tot lijfelijk lijden. 
Paulus schrijft aan Timotheüs (2 Tim. 3:10-12): Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, 
mijn wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid, mijn 
vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Ikonium, en in 
Lystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb en de Heere heeft mij uit alle verlost. 
En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd 
worden. 
 
Vertelsuggesties 
 
Algemeen 
Omdat over dit verhaal en de plaats Lystre niet veel oudheidkundige dingen bekend 
zijn is het handig om een kaart bij het verhaal te gebruiken. 
Afgoderij: over dit onderwerp kan een gesprek ontstaan door uit te leggen wie de 
goden waren die de mensen in Lystre eerden; maak het actueel door te vragen of wij 
in deze tijd ook onze goden hebben (koning Voetbal, geld en goed etc.). Betrek ook 
het 1e gebod bij dit gesprek. 
Verdrukking: voor de kinderen moet dit begrip herkenbaar zijn. Durven zij op school 
of aan vriendjes te vertellen dat ze naar de club gaan? Of zijn ze bang om geplaagd 
te worden, of nog erger: geslagen? Trek de link door naar Paulus die ervoor 
gestenigd werd. 
 
Vertelschets 

1. De ongelovige Joden zetten de heidenen tegen Paulus en Barnabas op. 
2. Als ze gestenigd dreigen te worden, vluchten ze naar Lystre. 
3. Ook in dit gebied verkondigen ze het Evangelie. 
4. Als Paulus een kreupele laat lopen, worden ze voor goden aangezien. 
5. Ze weten maar net te verhinderen dat aan hen offers gebracht worden. 
6. Ongelovige Joden uit Antiochië en Ikonium hitsen het volk weer op. 
7. Ze gooien stenen naar Paulus en slepen hem voor dood uit de stad. 
8. Als de discipelen rondom hem staan, staat Paulus plotseling weer op. 
9. De volgende dag gaan ze naar Derbe om daar het Evangelie te verkondigen. 
10. Overal bemoedigen en vermanen zij de gemeenteleden. 

 
Voor 4-8 jarigen 
Begin je verhaal met heel kort te vertellen dat Paulus en Barnabas moeten vluchten 
voor mensen die niet van de Heere Jezus willen horen en hen daarom willen doden. 
Zo komen ze in Lystre. Sta uitgebreid stil bij het grote wonder van de genezing van 
de kreupele man. Laat in je verhaal de almacht en barmhartigheid van God 
doorklinken voor zondaren en mensen die nooit van Hem hebben gehoord. Om het 
verhaal boeiend te beginnen kun je ook beginnen met het grote wonder en daarna 
vertellen over de vlucht van Paulus en Barnabas, en hoe ze in Lystre kwamen. 
De mensen uit de stad hebben dit wonder gezien en denken nu dat Paulus en 
Barnabas goden zijn. Je kunt de namen die ze krijgen noemen maar ga niet te diep 
in op heel de ceremonie die de mensen nu opvoeren. Na afloop van het verhaal kun 
je n.a.v. een vraag altijd nog ingaan op de afgoden en dat doortrekken naar onze tijd. 
Paulus en Barnabas willen natuurlijk niet als goden vereerd worden, want zij dienen 
alleen de ‘levenden God’. Je kunt aan de kinderen vragen of zij weten wie dat is en 
waar je dit aan kunt zien (regen en droogte, eten en drinken etc.). 



Weer komen er mensen (Joden) die niet willen luisteren naar verhalen over deze 
God en ze zorgen ervoor dat de mensen Paulus en Barnabas willen stenigen. 
Laat aan het eind van je verhaal het wonder van God doorklinken door te vertellen 
over de kracht die Paulus krijgt om zo snel op te staan en meteen de gemeenten 
weer te bemoedigen (vs. 22). 
 
Voor 8-12 jarigen 
Het verhaal als hierboven beschreven is voor 4-12 jarigen. Vanaf 8 jaar kun je iets 
dieper ingaan op de afgoderij en de hele ceremonie die daarop volgt. Ook zullen zij 
iets meer begrijpen van de woorden die Paulus en Barnabas spreken in vs. 15-17. 
Over de verdrukking waar Paulus van spreekt in vs. 22 kun je ook goed een 
gesprekje voeren, zie onder algemeen. 
 
Voor +12 jarigen 
Vanaf 12 jaar kun je heel goed beginnen met een pakkende inleiding, waardoor ze 
meteen aan ’t denken worden gezet. Neem bv. een krantenartikel met een verhaal 
over geweld/mishandeling en lees dit voor, houdt het wel kort. 
Naar aanleiding van dit artikeltje en de reacties die erop volgen, kun je ze vertellen 
dat Paulus en Barnabas ook mishandeld werden, er werd zelfs geprobeerd hen te 
doden. Wat was de reden daarvan? Zo kun je overgaan in de vertelling. Afsluitend 
kun je aan de hand van vragen ook naar hun ervaringen vragen en er met elkaar 
over praten. 
 
Om met de kinderen te lezen 
 
Een gedeelte van Handelingen 14:5-22 
Een gedeelte van Romeinen 1:18-32 (over het ontstaan van afgoderij) 
2 Timotheüs 3:10-17 (wij moeten door veel verdrukkingen heen) 
 
Liederen 
 
Psalm 81: 10, 11, 13, 14 
Psalm 146: 3 en 4 
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam  
Neem mijn leven, laat het, Heer 
 
Suggesties voor de medewerkers 
 

- Hoe gaan we ‘afgoderij’ en ‘verdrukking’ uitleggen aan de kinderen? 
- Paulus zegt ‘dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan’, wat doen wij zelf 

aan dat ‘moeten’? 
- En hoe ervaren wij zelf die ‘verdrukkingen’? 

 
Verwerking +12 
 
De Bijbel er bij 

1. Hoe lang was de man al kreupel (vs. 8)? 
2. Welke namen krijgen Paulus en Barnabas (vs. 12)? 
3. Hoe reageren Paulus en Barnabas op de godenverering (vs. 14)? 
4. Hoe moeten wij ingaan in het Koninkrijk Gods (vs. 22)? 



 
Puzzelen maar 
Zie aparte bijlage. 
 
Zeg het maar 

1. Elke keer als Paulus en Barnabas tot de mensen spreken, lees je dat ze dit 
vrijmoedig doen (Hand. 14: 3). Wat betekent dit? 
Zou jij dat ook durven? 

2. Paulus en Barnabas worden als goden vereerd, lees vs. 13 nog maar eens.  
Kun je een voorbeeld noemen van wat voor soort mensen nu nog als god 
vereerd worden?  

3. Lees vs. 22 eens door, kun je een voorbeeld uit de Bijbel noemen van mensen 
die ook moesten lijden om hun geloof? 



LES 3:  PAULUS IN EFEZE  
 
 
Thema 

1. Geloof en schuldbelijdenis. 
2. Contrast tussen de ware God en de schijngoden (occulte machten, Diana, 

maar ook de verharding van de joden). 
 
Vindplaats 
Handelingen 19: 10 t/m 40 
  
Kerntekst 
Handelingen 19: 18: Velen dergenen die geloofden, kwamen, belijdende en 
verkondigende hun daden. 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Handelingen 19 
vs. 10 dit geschiedde twee jaren lang: slaat terug op het voorgaande: Paulus 

verkondigt twee jaar lang in Efeze het evangelie van de Heere Jezus Christus. 
Nadat hij dat drie maanden in de synagoge heeft gedaan, wordt het hem door 
de joden onmogelijk gemaakt (verharding, ongehoorzaamheid, kwaadspre-
ken). Paulus gaat verder met de verkondiging van het evangelie in de school 
van Tyrannus. 

vs. 11 God deed ongewone krachten: deze wonderen gebeuren om daarmee te laten 
zien dat het evangelie waar is en dat Jezus de almachtige God is. Door deze 
opzienbarende wonderen valt niet meer te betwijfelen dat Paulus een 
dienstknecht van God is. 

vs. 12 Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden: waardoor zij gezond 
worden. 
de zweetdoeken: linnen doeken, die gebruikt worden om het zweet af te 
wissen. 
of gordeldoeken: voorschoten of schootsvellen, die bij de arbeid gebruikt 
worden. 

vs. 13 omzwervende joden, zijnde duivelbezweerders: deze landlopers trekken van 
plaats naar plaats om veel geld te kunnen verdienen met het bezweren van 
boze geesten, zij beweren de duivel te kunnen uitwerpen. 

vs. 14 een Joodse overpriester: deze zeven mannen zijn van huis uit priesters. Zij 
moeten toezien op de handhaving van Gods geboden en het volk daarin 
voorgaan. Maar in plaats dat zij God dienen, dienen zij de duivel. 

vs. 15 de boze geest, antwoordende, zeide: door de bezetene. Hieruit blijkt dat 
geesten kunnen denken en spreken en geweld gebruiken, zij het dat zij de 
hulp van mensen nodig hebben om dat te kunnen uiten. 
Jezus ken ik en Paulus weet ik: hun macht ken ik. Voor hun macht moet de 
duivel ogenblikkelijk wijken. 

vs. 17 er viel een vreze over hen allen: zij krijgen diep ontzag voor de Heere Jezus, 
Die macht heeft over alle boze geesten, en voor Paulus, als Zijn dienstknecht. 

vs. 18 belijdende en verkondigende hun daden: nu blijkt pas hoeveel christenen zich 
hebben schuldig gemaakt aan allerlei duivelse kunsten. Uit vrees voor de 
toorn van God belijden zij in het openbaar hun schuld. Hun oprechte berouw 



blijkt uit het radicaal breken met deze duivelse kunsten en het verbranden van 
(kostbare) boeken die daarmee te maken hebben. 

vs. 19 brachten de boeken bijeen: hun peperdure, geheime papyrusrollen en 
perkamenten vellen met allerlei magische formules en bezweringen. 
en verbrandden ze: om te voorkomen dat zij in andere handen raken. De 
Heere wijst ons hierdoor aan wat te doen met dergelijke boeken en 
tijdschriften. 

vs. 20 Alzo wies het Woord (...) met macht: zij buigen voor het Woord van God. 
vs. 21 nam Paulus voor in de Geest: biddend verstaat hij wat de wil van de Heilige 

Geest is, door Wie hij zich in alles wil laten leiden. Hij neemt zich voor de 
gestichte gemeenten (Filippi, Thessalonika en Berea in Macedonië en 
Korinthe in Achaje) weer te bezoeken en daarna door te reizen naar 
Jeruzalem en Rome. 

vs. 22 als hij naar Macedonië gezonden had: om zijn bezoek aan te kondigen, de 
gemeenten te versterken en met het oog op diakonale ondersteuning voor de 
noodlijdende gemeente van Christus te Jeruzalem.  

vs. 23 de weg des Heeren: het Evangelie. 
vs. 24 Diana: de Romeinse godin van de jacht, of onder een andere naam de 

Griekse godin Artemis, de vruchtbaarheidsgodin van de Efeziërs. 
Die van die kunst: de vakmensen, die voor Demetrius thuis werken.  

vs. 25 dergelijke dingen: beeldjes, altaartjes, amuletten, enz.  
vs. 27 dit deel: dit bedrijf. 

de tempel: een schitterend bouwwerk, dat in de oudheid tot een van de zeven 
wereldwonderen behoorde.  

vs. 29 de schouwplaats: het amfitheater of de arena, dat, zoals uit opgravingen is 
gebleken, meer dan 25.000 toeschouwers kan bevatten.  

vs. 30 lieten het hem de discipelen niet toe: zij vrezen voor Paulus leven. 
vs. 33 Alexander: een christenjood. 
vs. 35 de kerkbewaarster: de stad Efeze draagt zorg voor de tempel van Artemis. 
 van het beeld dat uit de hemel gevallen is: naar men de mensen wijsmaakt. 
vs. 37 kerkrovers: tempelplunderaars. 
vs. 40 dat wij van oproer zullen verklaagd worden: bij de Romeinen, die dat 

hardhandig zullen neerslaan. 
  
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
De tweeërlei uitwerking van het Evangelie 
Paulus preekt drie maanden lang het Evangelie in de synagoge in Efeze. Het heeft 
als uitwerking dat sommige Joden geloven en dat andere Joden zich verharden. 
Deze dubbele uitwerking heeft het evangelie altijd. Het is tot een zegen of tot een 
vloek. Paulus zegt dit duidelijk in 2 Korinthe 2: 15 en 16: Want wij zijn Gode een 
goede reuk van Christus, in degenen die zalig worden en in degenen die verloren 
gaan; dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten 
leven. 
 
Duivelbezwering  
Uit deze geschiedenis blijkt dat de zeven zonen van Sceva zelf ook in de macht van 
de duivel zijn. Hier wordt zichtbaar dat duivelbezweerders de satan in schijn door de 
satan uitwerpen. De ene duivel maakt plaats voor de andere duivel (Mattheüs 12: 26 
en 27). 



De duivel bedriegt de mensen door deze ijdele kunst, die in alle eeuwen op grote 
schaal beoefend is. God straft de ongehoorzaamheid van de mensen door hen aan 
de duivel over te geven. De duivel manifesteert zich in dit soort lieden in “alle kracht 
en tekenen en wonderen der leugen; ...”, enz. (2 Thessalonicenzen 2: 9 t/m 11). 
 
Uitwerping van duivelen 
Alleen de Heere Jezus is sterker dan de duivel. Hij alleen heeft macht de duivel uit te 
werpen uit de mens. De Heere Jezus heeft Zijn discipelen en sommige anderen ook 
de macht gegeven de duivel uit te werpen (Mattheüs 10: 8, Lukas 10: 17). Dat 
gebeurde dan ook zonder dat er enige ijdele kunst of magische handeling aan te pas 
kwam, gewoon in de naam van Jezus. Als het niet op de normale, gezaghebbende 
wijze gebeurt, is het zeker dat we niet met christelijke duiveluitwerping, maar met 
onchristelijke duivelbezwering te doen hebben. 
 
Het misbruik van Jezus’ Naam 
Deze duivelbezweerders misbruiken de naam van Jezus als een toverformule. De 
openbare afstraffing die deze zeven duivelbezweerders krijgen van de boze geest, is 
een voorbeeld van de straf die alle duivelbezweerders eeuwig van de duivelen zullen 
te lijden hebben. 
 
Verbod op magie 
God heeft alle magische en occulte praktijken aan Zijn volk op straffe des doods 
verboden (Deuteronomium 18: 10 t/m 12). 
 
Kunst 
God geeft de mens kunstzinnige gaven, die hij mag ontwikkelen en gebruiken. Ook 
het smeden van mooie, artistieke zilveren en gouden voorwerpen behoort daartoe. 
Van alle gaven geldt echter dat wij ze moeten besteden tot eer van God (Filippenzen 
4: 8). 
 
De kracht van het Evangelie 
Waar het geloof komt, verdwijnt het bijgeloof. Christus en de satan kunnen niet 
samengaan. Dat blijkt in het bijgelovige Efeze. Er komen hoe langer hoe minder 
pelgrims naar de tempel van Diana in Efeze. Er worden steeds minder 
afgodsbeeldjes, amuletten en andere afgodische attributen verkocht. De mensen 
geloven er niet meer in. Het Evangelie brengt de doodsteek toe aan de hele 
arfgodenbusiness. Demetrius heeft dat goed door (Kolossenzen 3: 1 en 5 t/m 7). 
 
Geldgierigheid (H.C. vraag en antwoord 95) 
Demetrius en de zijnen komen niet op voor de eer van Diana, maar voor zichzelf. Zij 
worden gedreven door winstbejag. Zij vrezen dat er een eind komt aan hun lucratieve 
handel in afgodstempeltjes. Zij verbergen hun geldzucht onder de dekmantel van de 
godsdienst. Geldgierigheid en afgoderij gaan hand in hand (Efeze 5: 5). 
Geldgierigheid is afgodendienst bij uitstek. Het is de mens eigen op zijn geld te 
vertrouwen. 
Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God, Die Zich in Zijn 
Woord geopenbaard heeft, iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn 
vertrouwen zet. 
 
De kracht van het bijgeloof 



Waartoe het bijgeloof in staat is, laat ons deze geschiedenis zien. De massa wordt 
opgezweept en schreeuwt twee uur aan één stuk door. De geschiedenis laat 
voortdurend de kracht van de valse godsdienst oftewel van de satan zien om 
mensen te mobiliseren en aan te zetten tot ongehoorde dingen. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Derde zendingsreis 
Op de derde zendingsreis bezoekt Paulus verschillende gemeenten, waaronder 
Efeze in Azië.  Paulus legt al lopend en varend ongeveer 5.000 km af. De reis duurt 
ongeveer vijf jaar. Lange tijd daarvan heeft hij doorgebracht in Efeze, waarover deze 
vertelling handelt. 
 
 
Vertelsuggesties 
 
Thema 
Er is nogal wat gebeurd tussen het vorige verhaal (het bezoek aan Filippi tijdens de 
2e zendingsreis) en wat nu komt. Het is niet doenlijk om op het tussenliggende in te 
gaan. Paulus, op reis met het Woord van God, komt tijdens zijn 3e zendingsreis aan 
in Efeze. Hij is hier tijdens zijn tweede zendingsreis kort geweest. Ze vroegen hem te 
blijven, maar hij moest toen op tijd in Jeruzalem zijn. Beloofde wel, zo God het wilde, 
terug te komen.  
Het is behoorlijk veel om dit hele hoofdstuk te bespreken. De eerste 9 verzen van 
hfdst. 19 zijn te moeilijk om te vertellen, de uitleg begint daarom bij vers 10. 
Het beste is wanneer er gekozen wordt voor de verhaallijn van het eerste (vs. 10 t/m 
20) of voor het tweede gedeelte (vs. 20 en vs. 23 t/m 40). Het tussenstukje over 
Paulus plannen (vs. 21 en 22) kan overgeslagen worden. In het eerste gedeelte 
komen veel aanknopingspunten naar voren m.b.t. boze geesten, maar ook de 
radicaliteit van de geloofskeuze (het verbranden van de boeken en de reactie op dit 
hele gebeuren). In het tweede gedeelte komt naar voren dat de mensen bang zijn 
voor hun inkomen en daardoor ontstaat het oproer. Het eindigt wat zakelijk: angst 
voor betichting van oproer doet de menigte uit elkaar gaan. Natuurlijk kan en moet je 
hier ook vertellen dat God ook hier de leiding in handen heeft. Nogmaals het eerste 
gedeelte biedt meer aanknopingspunten en laat duidelijker de macht van God en de 
kracht van het Evangelie zien. Misschien is dat voor jongere kinderen wat moeilijker. 
Aan de andere kant hoeft er niet uitgeweid te worden over de boze geesten en kan 
het ook heel eenvoudig verteld worden. Toch wordt van beide vertellingen een 
vertelschets gegeven.  Bij de keuze voor het tweede gedeelte moet de aanleiding 
voor de opstand ook verteld worden, maar probeer dit kort en puntig te doen, zodat 
het verhaal niet te lang wordt.  
 
Vertelschets 
 
Eerste gedeelte 

1. Paulus komt in Efeze en vertelt het Evangelie. 
2. Ter ondersteuning van het Woord gebeuren er grote wonderen. 
3. Paulus werpt boze geesten uit in de naam van Jezus. 
4. Zeven rondzwervende Joodse duivelbezweerders proberen het na te doen 

(willen er geld mee verdienen). 



5. De bezetene geeft ze een geweldige afstraffing. 
6. Iedereen hoort het en er is diep ontzag voor de Heere Jezus. 
7. Er blijken veel bijgelovigen te zijn in Efeze. 
8. Ze belijden in het openbaar hun zonden. 
9. De (kostbare) toverboeken worden bij duizenden verbrand. 
10. Het Evangelie gaat steeds verder en het aantal mensen dat gelooft breidt zich 

uit. 
 
Tweede gedeelte 

1. Pauls vertelt het Evangelie in Efeze. 
2. Er gebeuren veel wonderen en veel mensen komen tot geloof. 
3. Steeds meer mensen in de omgeving geloven in de Heere Jezus 
4. Steeds minder mensen reizen naar Efeze om de tempel van Diana te 

bezoeken. 
5. Demetrius, de zilversmid, merkt dat ook. Hij gaat steeds minder verdienen. 
6. Hij maakt, samen met anderen, kleine zilveren tempeltjes van Diana. Met hen 

bespreekt hij de situatie. 
7. Er ontstaat een groot geroep: groot is Diana .. 
8. Een steeds grotere menigte doet mee. Gajus en Aristarchus worden 

beetgepakt en naar het theater gesleurd. 
9. Vrienden beletten Paulus naar het theater te gaan. 
10. De joden duwen Alexander, een christenjood, naar voren. 
11. De massa hoort dat hij Jood is en geeft hem geen kans om te spreken. 
12. Twee uur lang schreeuwt de massa dat Diana groot is. 
13. Eindelijk krijgt de stadsschrijver de menigte rustig. 
14. De menigte gaat uiteen. 

 
Voor 4-8 jarigen 
Als inleiding op de vertelling zou er een gesprekje kunnen zijn, waarbij je een rugtas 
bij je hebt, met wat spulletjes erin. Wat neem je mee als je op reis gaat? De kinderen 
noemen vast wel wat: kleren, eten, drinken. Dat kun je er allemaal uithalen. Je kunt 
dan bv. zeggen Paulus ging ook op reis. Hij had ook kleren, eten en drinken bij zich. 
Maar weet je wat het belangrijkste was wat hij bij zich had? Dan kun je een Bijbel uit 
de rugzak halen en zeggen dat Paulus die gebruikte om de mensen van de Heere 
Jezus te vertellen. 
 
Als gekozen wordt voor de vertelling van het eerste gedeelte, dan moet deze heel 
eenvoudig worden gehouden. Paulus mag de mensen vertellen over de Heere 
Jezus. Er gebeuren veel wonderen. Daarmee wil de Heere laten zien dat Hij alleen 
God is. Mensen die niet bij de Heere Jezus horen proberen ook die wonderen te 
doen. Dat is het werk van de duivel. De duivel probeert de mensen bij de Heere 
Jezus vandaan te houden. Soms heeft de duivel ervoor gezorgd dat hij de baas is 
van iemand. Dat noem je “bezeten van een geest”. Als de zeven joodse mannen 
proberen geld te verdienen door het “wegjagen van de duivel” mislukt dat. Iedereen . 
hoort het en de naam van de Heere Jezus wordt groot gemaakt. 
Het blijkt dat er nog veel bijgeloof is. Veel mensen komen en belijden hun zonden. 
De uitwerking is dat de toverboeken worden verbrand. Als je bij de Heere Jezus 
hoort, moet alles weg wat niet van Hem is.  
Nogmaals, het is misschien best moeilijk dit verhaal voor deze leeftijd, maar wel een 
uitdaging. Houd het zo eenvoudig mogelijk. Het gebeuren rond de boze geesten, 



enz. moet kort aan de orde komen, juist de keuze die wordt gemaakt door het 
verbranden van de boeken, kan hier duidelijk naar voren komen en meer uitgebreid 
worden behandeld. Ook het belijden van de zonden. 
Wordt gekozen voor de vertelling van het tweede gedeelte dan kan worden 
begonnen met Paulus die in Efeze komt om de mensen te vertellen van de Heere 
Jezus. Er gebeuren wonderen en veel mensen geloven. Er worden zoveel mensen 
christen dat er steeds minder bezoekers naar de tempel van Efeze komen. Er 
worden dus ook veel minder zilveren tempeltjes verkocht en zo kan dan het verhaal 
verder gaan. Als de massa twee uur lang roept, lijkt Diana de overhand te hebben, 
maar God heeft alle macht, ook hier. De mensen gaan na de toespraak van de 
stadsschrijver naar huis en het wordt weer rustig.  
 
Voor 8-12 jarigen 
De lijn in de vertelling is dezelfde als voor de 4-8 jarigen. Ook de inleiding kan 
gebruikt worden. Wordt gekozen voor de eerste vertelling (sterk aanbevolen) dan kan 
dieper worden ingegaan op de keuze die de mensen in Efeze maakten. Misschien 
heb jij ook dingen in huis, of doe jij dingen die niet bij de Heere Jezus horen. Wellicht 
kan er ook iets over de duivelse machten aan de orde komen. Je zult hier dan wel 
wat meer over moeten weten en ook de leefwereld van deze kinderen kennen om 
hierop aan te sluiten.  
 
Voor +12 jarigen 
Zie de informatie hiervoor. Ook hier sterk aanbevolen om het eerste gedeelte te 
behandelen. Wellicht kan er in een voorgesprek worden ingegaan op de boze 
geesten. Komen deze tieners in aanraking met occulte zaken? Hier moet wel heel 
voorzichtig mee omgegaan worden. Als het niet aan de orde is kan door gesprek 
hierover misschien juist de interesse gewekt worden. Aan de andere kant: is het wel 
aan de orde, dan komt in dit Schriftgedeelte duidelijk naar voren dat de Heere Jezus 
alle macht heeft.  
 
Om met de kinderen te lezen  
Een gedeelte uit Handelingen 19. 
 
Liederen 
Ps. 81: 13 en 12 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 

-  In deze geschiedenis komt veel van de duivelse en occulte machten naar 
voren. Heb je bij de kinderen/tieners wel eens gemerkt dat ze hiermee 
bezig zijn (denk aan wicca, occulte spelletjes, enz.)? Hoe zou je dit in de 
vertelling aan de orde kunnen stellen? 

- De Heere Jezus heeft alle macht, in hemel en op aarde. Wat betekent dit 
voor het kinder-/tienerwerk, ook met het oog op dit onderwerp? 

- Na de indringende gebeurtenis van de bestraffing van de zeven zonen van 
Sceva door de geest wordt de naam van de Heere Jezus groot gemaakt. 
Velen belijden hun zonden en komen tot een radicale keuze: de magische 



boekrollen, enz. worden verbrand, ondanks de waarde ervan. Hoe radicaal 
moeten wij zijn in de keuzes die we zelf maken, maar ook naar de kinderen 
toe? 

- Hoe gebruiken wij het machtige wapen van het gebed in de strijd tegen de 
kwade machten? 

 
 

Verwerking +12 
 
De Bijbel er bij 

1. Welke ongewone krachten gebeurden er door de handen van Paulus (vs. 12)? 
2. Wat was het antwoord van de boze geest toen de zeven mannen probeerden 

hem uit te drijven (vs. 15)? 
3. Wat was de reactie van de mensen die hoorden wat er gebeurd was (vs. 18-

19)? 
4. Wat betekent vs. 20?  

 
Puzzelen maar 
Zie aparte bijlage. 
 
Zeg het maar 

1. Wat deden de zeven zonen van Sceva fout? Hoe kwam het dat die boze geest 
precies wist wie Paulus was?   

2. De mensen in Efeze gingen hun slechte boeken verbranden. Ook al waren de 
boeken veel waard, ze waren van de duivel en niet van de Heere Jezus.  
Heb jij dingen die te maken hebben met de duivel?  
Zou jij ervoor kiezen om ze weg te doen? 
Wat krijg je ervoor terug als je ervoor kiest ze weg te doen?  

3. De Heere Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Kun je meer 
voorbeelden noemen uit de Bijbel waaruit dat blijkt? 



LES 4:  IN FILIPPI 
 
 
Thema 
Paulus brengt Gods Woord in Filippi; een cipier komt tot geloof. 
 
Vindplaats 
Handelingen 16: 16 t/m 40 
  
Kerntekst 
Handelingen 16: 31: Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Handelingen 16 
vs. 16 als wij tot het gebed heengingen: naar de plaats aan de rivier waar men het 

gebed deed.  
 hebbende een waarzeggende geest: het meisje is door de duivel bezeten, die 

door middel van haar bedrieglijk de toekomst voorzegt. De mensen geloven 
erin en hebben er grif geld voor over. 

 welke haar heren groot gewin toebracht: het meisje wordt geëxploiteerd. 
vs. 17 Dezelve volgde Paulus enz.: het meisje weet niet wat zij zegt, maar de duivel 

misbruikt haar. Hoewel de onreine geest de waarheid zei, toch heeft die geest 
de bedoeling om de leer van de apostelen verdacht te maken. Maar God 
gebruikt deze opzet van de duivel om er wat goeds uit te laten voortkomen. 

vs. 18 dit deed zij vele dagen lang: Paulus grijpt niet onmiddellijk in. Hij begrijpt dat 
de consequentie van de uitwerping van de boze geest uit het meisje zal zijn 
dat zij uit de stad kunnen vertrekken. 
daarover ontevreden zijnde: ten langen leste wordt Paulus dat duivels geroep 
beu. Hij heeft geen behoefte aan reclame van de duivel voor de godsdienst. 
De Heere Jezus heeft nimmer toegelaten dat de duivel Hem zo bekend maakt. 
Hij heeft hem steeds het zwijgen opgelegd. 
zeide tot de geest: tot de duivel in het meisje. 
in de Naam van Jezus Christus: zo blijkt enerzijds de almacht van de Heere 
Jezus en anderzijds dat zij Zijn dienaren zijn. 
dat gij van haar uitgaat: Paulus heeft als apostel de macht gekregen de duivel 
uit te werpen.  

vs 19 de oversten: de overheid, de rechters. 
vs 20 Deze mensen beroeren onze stad: de Romeinen zijn zeer gevoelig voor 

oproer en plegen dat met harde hand neer te slaan. 
 daar zij Joden zijn: alleen al het noemen van deze naam is voldoende om een 

rel te ontketenen. Dit laat wel zien hoe veracht de Joden zijn. Natuurlijk 
verzwijgen deze heren de ware oorzaak. 

vs 21 zij verkondigen zeden enz.: de Joodse wijze van leven. Deze heren doen het 
voorkomen dat Paulus en Silas de stadbewoners het Joodse geloof willen 
opdringen. Het was een Romein op straffe des doods verboden Jood te 
worden. 

vs 23 wierpen zij hen in de gevangenis: om daar te wachten op hun rechtszaak en 
veroordeling. 
de stokbewaarder: de cipier. 



vs 24 de binnenste kerker: voor de zwaarste misdadigers, waaruit ontsnapping 
vrijwel onmogelijk is. 
de stok: een blok hout met openingen, waarin de voeten gesloten worden 
zodat opstaan en lopen onmogelijk wordt. 

vs 25 baden: dat is het rechte gebed, dat God temidden van alle ellende looft. 
 zongen Gode lofzangen: ondanks de ellende waarin zij verkeren, kunnen zij 

God prijzen. Zij zijn blij om Christus’ wil gesmaad te worden. Zij hebben een 
goed geweten en zitten onschuldig gevangen. Door gebed en zang uiten zij 
hun geloofsvertrouwen. 

vs 26 er geschiedde snellijk een grote aardbeving enz.: God laat blijken hun gebed 
te verhoren. Hij sterkt Paulus en Silas daardoor in hun geloof. Het wonderlijke 
is dat het gebouw blijft staan, maar dat alle deuren en stokken openspringen. 

vs 27 zou zichzelf omgebracht hebben: hij handelt in een opwelling. De 
stokbewaarder is met zijn leven verantwoordelijk voor de gevangenen. Hij 
vreest de schande en zijn executie. 

vs 29 als hij licht geëist had: een fakkel of een olielamp. 
 werd zeer bevende enz.: hij legt verband tussen het geroep van het 

waarzeggende meisje, de aardbeving en deze mannen. Hij gelooft dat het 
inderdaad dienstknechten van de Allerhoogste zijn en dat zij de weg der 
zaligheid weten. Hun God laat de aarde beven en bevrijdt hen. Hij vernedert 
zich voor hen. Vol eerbied valt hij voor hen op de knieën. 

vs 30 hen buiten gebracht hebbende: nu stelt hij hen zelf in vrijheid 
opdat ik zalig worde?: gered worde?  

vs 31 geloof in de Heere Jezus: geef uzelf geheel en al over aan de Zaligmaker. Stel 
uw vertrouwen op Hem en u zult het eeuwige leven krijgen. 
gij en uw huis: het Evangelie is niet alleen voor u, maar voor al uw 
huisgenoten en voor iedereen. 

vs 33 hij nam hen tot zich enz.: de vruchten van het geloof komen onmiddellijk 
openbaar. Eerst zag hij hun wonden niet, nu behandelt hij ze. Hij toont 
dezelfde Geest te hebben als zijn God en Heere. Nu is hij niet meer bang voor 
de straf van de rechters. 
hij werd terstond gedoopt: om hem direct te verzekeren dat zijn zonden 
vergeven zijn. 
en al de zijnen: vrouw, kinderen, grootouders, familieleden en personeel, 
voorzover aanwezig en voorzover van toepassing. 

vs 34 zette hun de tafel voor: geeft hun eten en drinken. 
en verheugde zich: het is de geestelijke blijdschap, die ontstaat uit de 
wetenschap met God verzoend te zijn en uit het gevoel van de vergeving van 
onze zonden. 
aan God gelovig geworden was: dat is hetzelfde als in de Heere Jezus 
geloven. 

vs 35 Laat die mensen los: zij vinden dat ze voldoende gestraft zijn en zien geen 
aanleiding tot verdere vervolging. 

vs 37 die Romeinen zijn: die het Romeinse burgerrecht hebben. 
onveroordeeld in het openbaar gegeseld enz.: dat mag volgens de wet met 
een Romein niet gedaan worden. 
Niet alzo, enz.: Paulus eist genoegdoening. Hij wil hiermee bewerken dat 
anderen hier voortaan van gevrijwaard worden en dat de christenen ter 
plaatse met rust gelaten worden. 

vs 38 zij werden bevreesd: op zo’n rechtsverkrachting staat de doodstraf. 



vs 39 dat zij uit de stad gaan zouden: om een nieuw oproer te voorkomen. 
 
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
Waarzeggerij (H.C. vraag en antwoord 94) 
Wat gebiedt God in het eerste gebod? 
Dat ik, zo lief mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, 
superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijde 
en vliede, en den enige waren God recht lere kennen, Hem alleen vertrouwe enz. 
 
Zelfmoord (H.C. vraag en antwoord 105) 
Wat eist God in het zesde gebod? 
Dat ik mijn naaste noch met gedachten, noch met woorden of enig gebaar, veel 
minder met de daad, door mijzelven of door anderen ontere, hate, kwetse of dode; 
maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge; ook mijzelven niet kwetse of moedwilliglijk in 
enige gevaar begeve; waarom ook de overheid het zwaard draagt om den doodslag 
te weren. 
 
Zaligheid (N.G.B. artikel 23) 
Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving onzer zonden om 
Jezus Christus’ wil, en dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is; gelijk  
David en Paulus ons leren, verklarende ‘de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat 
God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent’. En dezelfde apostel zegt 
‘dat wij om niet, of uit genade gerechtvaardigd zijn, door de verlossing die in Christus 
Jezus is.’ 
 
Doop (H.C. vraag en antwoord 69) 
Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande 
van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt? 
Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft, dat ik 
zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest van de onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn 
zonden, gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid des 
lichaams pleegt weg te nemen, gewassen ben. 
 
De verzoening (N.G.B. artikel 21 en 22) 
Wij (…) hebben niet van node enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons 
met God te verzoenen, dan alleen ‘deze enige offerande, eenmaal geschied, door 
welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden’. Dit is ook de oorzaak waarom 
Hij door de engel van God genaamd is Jezus, dat is Zaligmaker, ‘vermits Hij Zijn volk 
zalig zou maken van hun zonden’. 
 
Wij geloven dat, om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de 
Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus 
met al Zijn verdiensten omhelst, Hem eigen maakt, en niets anders meer buiten Hem 
zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen, òf dat niet al wat tot onze zaligheid van 
node is in Jezus Christus zij; òf zo het alles in Hem is, dat degene die Jezus Christus 
door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. 
 
Oudheidkundige aantekeningen 



 
Lukas 
Lukas is een Griek, afkomstig uit Antiochië in Syrië. Hij is arts en wordt evangelist. Hij 
vergezelt Paulus vanaf Troas op zijn tweede zendingsreis. Uit de ‘wij-vorm’ van 
Lukas’ beschrijving blijkt dat hij achterblijft in Filippi. Als Paulus ongeveer zes jaar 
later weer in Filippi komt, gaat Lukas weer met hem mee op zendingsreis en 
vergezelt hij Paulus ongeveer tien jaar lang tot aan het einde van diens leven. Lukas 
is de schrijver van het gelijknamig Evangelie van de Handelingen van de apostelen. 
 
Waarzeggerij 
God spreekt alleen de waarheid en openbaart alleen de toekomst door de Geest der 
waarheid. God doet dat door de mond van Zijn profeten en apostelen. Deze 
waarheid en onze toekomst is ons geopenbaard in de Bijbel. De satan imiteert God 
door zijn valse profeten of waarzeggers. Uit de Bijbel blijkt voortdurend dat elke vorm 
van waarzeggerij uit den boze is. Vrijwel de hele waarzeggerij is niet meer dan louter 
bedrog, waar flink aan verdiend wordt, maar in een enkel geval kan God ook door 
middel van de satan de toekomst openbaren, wat bijvoorbeeld bij Saul het geval is. 
Op deze wijze straft God de goddelozen voor hun ongeloof. De wereld wil nu 
eenmaal liever bedrogen worden, ook al leidt dit tot het verderf, dan de waarheid 
horen die tot het eeuwige leven leidt. 
Het volk van God moest alle waarzeggers in het land doden. 
 
Macedonië 
Macedonië, een deel van het huidige Griekenland en van het voormalige 
Joegoslavië, is in deze tijd een Romeinse provincie. Macedonië ligt in Europa. Filippi, 
Amfipolis, Apollonia, Thessalonika en Berea liggen in Macedonië. 
 
Filippi 
Een stad in Macedonië. Paulus kwam hier tijdens de tweede zendingsreis. Toen de 
apostel vanuit het omliggende gebergte neerkeek, zag hij in de watterrijke dalvlakte 
de stad Filippi met haar acropolis: de top van de stad, de bovenstad. De stad lag in 
een dalvlakte, die omweven was met allerlei sagen, met herderspoëzie en 
mythologische verhalen. 
Augustus had de stad Filippi verheven tot een kolonie met stadsrecht: het bestuur 
van de stad was zelfstandig, niet onderworpen aan de gouverneur van de provincie. 
Filippi was een typisch romeinse stad. 
Temidden van de Romeinen leefden ook nog nazaten van de oude bewoners. Op de 
sabbat kwamen de godvrezende vrouwen samen, waaronder Lydia. 
In Filippi is de eerste gemeente in Europa gesticht. Deze gemeente was zeer 
milddadig. Paulus beminde deze gemeente; hij noemt haar “mijn blijdschap en mijn 
kroon”. 
 
Stokbewaarder 
Cipier/gevangenbewaarder. De gevangenen werden vastgezet in een zogenaamde 
stok: een blok hout met openingen, waarin de voeten gesloten worden zodat opstaan 
en lopen onmogelijk wordt. Daarom werd de gevangenbewaarder ook wel 
stokbewaarder genoemd.  
De stokbewaarder is met zijn leven verantwoordelijk voor de gevangenen. 
 
De tweede zendingsreis 



Achterin veel Bijbels staat een landkaartje van de zendingsreizen van Paulus. 
Ook de tweede zendingsreis begint en eindigt in Antiochië in Syrië. Over land loopt 
Paulus door Klein-Azië naar Troas. Hij bezoekt onderweg de gemeenten Derbe, 
Lystre, Ikonium en Antiochië in de Romeinse provincie Galatië en andere niet met 
name genoemde gemeenten. Van Troas vaart hij over naar Macedonië. Daar sticht 
hij gemeenten te Filippi, Thessalonika en Berea. Dan loopt hij naar Achaje, het 
eigenlijke Griekenland, waar hij in Athene en Korinthe het Evangelie verkondigt. Van 
Kenchreeën vaart hij naar Efeze en van daar scheept hij in voor Cesarea. Via 
Jeruzalem gaat hij weer terug naar Antiochië. 
Paulus volgt dezelfde methode als op de eerste zendingsreis; overal bezoekt hij 
eerst de plaatselijke synagoge om daar het Evangelie te verkondigen. Hij richt zich 
pas tot de heidenen als de Joden het Evangelie verwerpen. 
Paulus legt al lopend en varend ongeveer 4500 km af. De reis duurt circa 4 jaar: van 
48-52. 
 
 
Vertelsuggesties 
 
 
Algemeen 
Laat een landkaart van de tweede zendingsreis zien ter illustratie. 
Ook een afbeelding van een gevangenis in die tijd en de stok waarin de voeten van 
de gevangenen vastgezet worden spreekt tot de verbeelding. Of maak zelf zo’n stok 
na en laat kinderen voelen hoe het is om zo gevangen te zitten. 
Misschien duurt de vertelling te lang om ook aandacht te geven aan de uitleiding van 
Paulus en Silas uit de stad. Eventueel kan dat weggelaten worden, de vertelling 
eindigt dan bij punt 15 van de vertelschets. 
 
Thema 
De Heilige Geest zorgt ervoor dat Paulus naar Macedonië gaat. Paulus brengt daar 
Gods Woord in de stad Filippi en zo komt dat Woord ook tot een stokbewaarder. 
De stokbewaarder is angstig na alles wat er gebeurd is en smeekt om redding. Hij 
mag de weg der zaligheid horen, dat is het geloof in de Heere Jezus Christus. En de 
Heilige Geest schenkt het geloof in zijn hart. Hij wordt gered van bijgeloof en angst. 
Hij belijdt zijn zonden en goddeloosheid en wordt ervan verlost. Hij gelooft, met zijn 
gezin, in de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker van de wereld, en is verheugd. 
 
Vertelschets 

1. Paulus heeft een lange reis gemaakt (op een landkaart aanwijzen) en is nu in 
Filippi. 

2. Een waarzegster roept Paulus en de zijnen al dagenlang voortdurend na. 
3. Paulus ergert zich eraan en gebiedt de duivel het meisje te verlaten. 
4. De eigenaars van de slavin zijn woedend en sleuren Paulus en Silas mee. 
5. Het volk loopt mee en zij worden voor de rechter van oproer beschuldigd. 
6. Paulus en Silas worden ruw gegeseld en in de gevangenis geworpen. 
7. ’s Nachts bidden en zingen zij ten aanhoren van al de gevangenen. 
8. Ineens is er een grote aardbeving en komen alle gevangenen vrij. 
9. De cipier denkt dat ze allemaal gevlucht zijn en wil zelfmoord plegen. 
10. Als hij hoort dat ze er allemaal zijn, beeft hij over al zijn leden 
11. Hij beseft met Wie hij te doen heeft en valt voor Paulus en Silas neer. 



12. Hij brengt ze naar buiten en vraagt hoe hij nog gered kan worden. 
13. Paulus verkondigt hem en al de zijnen het Evangelie. 
14. De cipier wast hun wonden en geeft hun te eten en te drinken. 
15. De cipier en al de zijnen nemen het Evangelie aan en worden gedoopt. 
16. De volgende dag gebiedt het stadsbestuur Paulus en Silas los te laten. 
17. Paulus houdt hun voor wat zij gedaan hebben en eist herstel. 
18. De rechters komen naar de gevangenis en smeken hun de stad te verlaten. 
19. Paulus en Silas reizen verder en brengen Gods Woord ook in andere 

plaatsen. 
 
Voor 4-8 jarigen 
Paulus gaat weer op reis. Wat zou Paulus meenemen? 
Laat de kinderen dingen opnoemen en noem uiteindelijk de Bijbel, het Woord van 
God. Dat heeft Paulus bij zich en hij gaat daaruit vertellen aan mensen in andere 
landen.  
Voor deze leeftijdsgroep is het moeilijk om te vertellen over de waarzegster. De 
vertelling kun je direct beginnen met de mededeling dat de reizen van Paulus vol 
gevaren zijn. 
Paulus is met Silas in Filippi aangekomen. Paulus en Silas lopen op straat en opeens 
worden ze vastgepakt door mannen. Wat zijn die mannen boos! Ze sleuren Paulus 
en Silas mee naar de rechter. 
Die boze mannen zeggen tegen de rechter: “Deze mannen maken de stad in rep en 
roer”. 
Volg dan de vertelschets vanaf punt 6.  
Laat in de vertelling naar voren komen dat de stokbewaarder dodelijk beangst is voor 
God. De stokbewaarder ziet in dat hij verloren is en smeekt om redding. Die redding 
is voor de stokbewaarder en ook voor ons te krijgen. Door het geloof in de Heere 
Jezus Christus. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. 
De vruchten van het geloof komen bij de stokbewaarder direct openbaar. Hij neemt 
Paulus en  Silas in huis, verzorgt hun wonden en geeft hen eten en drinken. 
 
Voor 8-12 jarigen 
Wijs op de landkaart aan hoe Paulus naar Filippi reist. 
Je kunt de vertelling beginnen vanuit het roepen door de waarzegster: 
“Deze mannen zijn dienstknechten van de allerhoogste God”, “Deze mannen zijn 
dienstknechten van de allerhoogste God”. Wie roept daar zo hard door de straten 
van de stad Filippi? Een meisje, een slavinnetje schreeuwt en wijst naar een paar 
mannen.  Wat roept ze toch? “Deze mannen zijn dienstknechten van de allerhoogste 
God.” en nog iets: “Deze mannen gaan vertellen over de weg van de zaligheid”. 
Het meisje blijft maar achter de mannen aanlopen en steeds opnieuw roept ze hen 
na. Het meisje weet niet wat ze zegt, ze kijkt wild om zich heen, een boze geest, de 
duivel zit in haar. Die dwingt haar om steeds maar te roepen en achter die mannen 
aan te lopen. 
Die mannen zijn Paulus en Silas. Ze moeten het nu al dagenlang aanhoren. Die 
duivelse geest maakt hen belachelijk. 
Boos en tegelijk vol medelijden met de ellende van het meisje draait Paulus zich om 
en zegt tegen de geest: “Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus dat u van haar 
uitgaat!” Het meisje blijft staan, ze is opeens rustig. De duivel is weg. De Heere 
Jezus is sterker dan de duivel. Paulus en Silas kunnen nu rustig verder lopen. 



Maar opeens komt een groep woedende mannen op Paulus en Silas af. Het zijn de 
schatrijke bazen van het bezeten meisje. Ze hebben ontdekt dat het meisje geen 
waarzeggende geest meer heeft. Ze kan de toekomst niet meer voorspellen. Dat 
betekent dat ze opeens niets meer aan haar zullen verdienen. Er zullen geen 
mensen meer komen die hun toekomst willen laten voorspellen.  
Schreeuwend en scheldend dringen ze om Paulus en Silas heen. 
Volg de vertelschets vanaf punt 4 
Maak duidelijk dat de Heere God mensen tot geloof brengt. God stuurt Paulus naar 
Filippi. De stokbewaarder beleeft grote angsten en smeekt om redding. Paulus mag 
Gods Woord vertellen en de stokbewaarder komt tot geloof. Zo is dan het geloof uit 
het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. 
De Heere God wil dat wij in Hem geloven en gered worden. Dat kan, want wij mogen 
de Bijbel hebben en daaruit horen vertellen. 
 
Voor +12 jarigen 
Je kunt ervoor kiezen om een vertelling te houden, zoals omschreven bij 8-12 
jarigen. 
Begin bijvoorbeeld met een gesprekje over zending en evangelisatie. Waarom moet 
Gods Woord overal verteld worden? 
Als jezelf iets hebt gekregen dat voor jou onmisbaar is, dan wil je dat toch aan 
iedereen vertellen? Zeker wanneer je weet dat anderen het ook niet kunnen missen. 
God is onmisbaar. Waarvoor heb je Hem dan nodig? 
  
Voor een eenvoudige Bijbelstudie: 
Geef een korte inleiding over het Bijbelboek Handelingen, de schrijver Lukas en geef 
aan dat de Bijbel nu nog steeds het belangrijkste boek is. Het Woord van God 
waardoor we onszelf en God kunnen leren kennen. Paulus heeft het Woord van God 
verspreid. Hij heeft zendingsreizen gemaakt. Op de tweede reis die hij maakte komt 
hij ook in de stad Filippi, een stad in Europa. Maak duidelijk dat God Zelf Paulus 
heeft gestuurd naar Europa en dat God Zelf ook nu nog tot ons komt met Zijn Woord. 
Daarna uit een kinder-Bijbel voor oudere kinderen (bijv. Uw Koninkrijk kome, 
geschreven door L. Snoek) het betreffende hoofdstuk door de tieners hardop om 
beurten laten lezen en soms onderbreken door samen een bijbehorend vers uit de 
Bijbel op te zoeken. 
 
Maak tot slot de verwerking +12 van deze les. 
 
Om met de kinderen te lezen  
Een gedeelte uit Handelingen 16, bv. vers 27 t/m 34 
1 Thessalonicenzen 2: 2 (Paulus’ prediking) 
 
Liederen 
Ps. 42: 5 
Ps. 68: 10 
Ps. 118: 7 
Ps. 146: 5 
Gebed des Heeren: 3 en 9 
God is getrouw, Zijn plannen falen niet 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’ mijn God 
Wie maar de goede God laat zorgen 



 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 

-  Paulus had op zijn zendingsreizen moeilijkheden, de duivel, vijandige 
mensen etc. Bemerk je zelf ook tegenstand in het evangelisatiewerk?  

- Zelfs jonge kinderen komen in onze tijd, via boeken of films, in aanraking 
met waarzeggerij, occultisme, wicca en demonen. Op welke manier zou je 
met oudere kinderen hierover kunnen praten naar aanleiding van de 
waarzegster in Handelingen 16? 

-  Hoe zou je aan kinderen kunnen uitleggen dat Paulus en Silas kunnen 
zingen in de verdrukking? 

 
 

Verwerking +12 
 
De Bijbel er bij 

1. Van wie krijgt Paulus de kracht om een duivel te verjagen (vs. 18)?  
2. Waarom wil de stokbewaarder (cipier) zelfmoord plegen (vs. 27)? 
3. Wat moet de stokbewaarder doen om zalig te worden (vs. 31)? 
4. Hoe komt het dat de stokbewaarder blij is (vs. 34)? 

 
Puzzelen maar 
Zie aparte bijlage. 
 
Zeg het maar 

1. De stokbewaarder was bang voor de straf van God. Ben jij daarvoor ook wel 
eens bang? Hoe komt dat? Hoe kun je verlost worden van je angst?  

2. De Heere God heeft ervoor gezorgd dat de stokbewaarder van Paulus het 
Evangelie hoort. God zorgt ervoor dat jij ook mag horen of lezen uit het Woord 
van God. Welke bedoeling heeft God met jou? 



LES 5:  DE SCHIPBREUK 
 
 
Thema 

1. De wonderlijke bewaring. 
2. Een kinderlijk geloof. 

 
 
Vindplaats 
Handelingen 27 
  
Kerntekst 
Handelingen 27: 24: Vrees niet, Paulus, gij moet voor den keizer gesteld worden; en 
zie, God heeft u geschonken allen, die met u varen. 
 
Aantekeningen bij de tekst 
Handelingen 27 
vs 1  de keizerlijke bende: een elite-eenheid van de keizer. 
vs 2 een Adramyttenisch schip: een schip dat als thuishaven Adramyttium in Mysië 

heeft. 
  Azië: Klein Azië. 
           Aristarchus (…) was met ons: met Lucas, de schrijver van Handelingen. 
vs 3 Sidon: ligt in Fenicië. 
 Om van hen bezorgd te worden: zij verzorgden Paulus met kleding, eten, geld 

of iets dergelijks. 
vs 6 Alexandrië: ligt in Egypte. 
vs 8 Schoonehavens: een baai aan de zuidzijde van Kreta. 
vs 9 omdat ook de vasten nu voorbij was: de vastenmaand is de Grote Verzoendag 

op de tiende van de zevende maand, begin oktober. Na deze tijd is het varen 
op de Middellandse Zee riskant vanwege de winterstormen. 

vs 10  Ik zie:  ik voorzie door openbaring van de Heilige Geest. 
vs12 strekkende tegen het zuidwesten en tegen het noordwesten: de haven ligt 

open naar zuid en noordwest. 
vs 16 de boot: de sloep of reddingsboot, die achter het schip vaart en dreigt kapot te 

slaan. 
vs 17  het schip ondergordende: met touwen voor de stevigheid. 
           De droogte Syrtis: een beruchte zandbank voor de Noord Afrikaanse kust. 
vs 18 deden zij(…) een uitworp: zij gooiden een deel van de lading overboord om 

het schip lichter te maken, waardoor het hoger op het water komt te liggen, 
minder water maakt en minder snel in een ondiepte van het water vastloopt. 
Zie vers 38. 

vs 19 het scheepsgereedschap: kabels, touwen, kisten, vaten, enz. 
vs 20 als noch zon noch gesternte verschenen was: waarop men zich oriënteert. 
vs 21 als men lange tijd zonder eten geweest was: men is zo moedeloos in het 

voortdurend aangezicht van een zekere dood, dat alle eetlust wijkt. Het schip 
wordt dag en nacht door de wind en de golven heen en weer gebeukt. 

 deze schade: het verlies van (een deel van) de lading en het 
scheepsgereedschap. 

vs 23 Wiens ik ben: God, aan Wie ik toebehoor. 
 



vs 24 God heeft u geschonken…, enz: Paulus heeft voor het behoud van al zijn  
medepassagiers gebeden. Zij overleven het om zijnentwil. 

vs 26 wij moeten op een zeker eiland vervallen: Paulus weet niet welk eiland, maar 
het wordt Malta. 

vs 28 twintig vademen: 36 m. 
vs 29 harde plaatsen: klippen. 
vs 30 als de scheepslieden zochten uit het schip te vlieden: zij pogen hun eigen 

leven te redden. 
vs 31 Indien deze in het schip niet blijven, enz: de kennis en ervaring van de zeelui 

is onder deze omstandigheden onontbeerlijk. 
vs 33 dat zij zouden spijze nemen: om op kracht te komen, opdat zij straks niet van 

uitputting in de golven zouden omkomen. 
niets hebt genomen: zij hebben weinig of niets gegeten. 

vs 34 niemand van u zal een haar van het hoofd vallen: een spreekwoord dat 
betekent dat zij het er heelhuids zullen afbrengen. 

vs 38 het koren: de lading van het schip. 
vs 40 de roerbanden: touwen waarmee het roer is vastgebonden, omdat mankracht 

niet in staat is het schip te besturen. 
vs 41 een plaats die de zee aan beide zijden had: een ondiepe plaats, aan 

weerszijden van de inham. 
vs 42 dat zij de gevangenen zouden doden: de soldaten zijn met hun eigen leven 

verantwoordelijk voor de gevangenen. 
  
Verband met de belijdenisgeschriften 
 
Voorzienigheid van God (H.C. vraag en antwoord 27 en 28) 
Wat verstaat gij onder de voorzienigheid Gods? 
… en alle dingen niet bij geval maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. 
Waartoe dient ons, dat wij weten, dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn 
voorzienigheid onderhoudt? 
... aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich nog 
roeren nog bewegen kunnen. 
 
De volharding der heiligen  ( D.L. hoofdstuk 5, artikel 11) 
Ondertussen getuigt de Schrift, dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden 
twijfelingen des vleses strijden, en in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle 
betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar 
God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht 
worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst (1 Kor. 10: 13); en wekt in 
hen de verzekerdheid der volharding door den Heilige Geest wederom op. 
 
De volharding der heiligen ( D.L. hoofdstuk 5, artikel 12) 
Doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen 
hovaardig en vleselijk-zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is 
van nederigheid, kinderlijke vreze, ware godzaligheid, lijdzaamheid in allen strijd, 
vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, 
mitsgaders van vaste blijdschap in God; en dat de overdenking van die weldaad hun 
een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede 
werken; gelijk uit de getuigenissen der Schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt.  
 



Het geloof (H.C. vraag en antwoord 21) 
Wat is een waar geloof? 
Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor 
waarachtig houd, wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast 
vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet 
alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en 
zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van 
Christus wil.  
 
Oudheidkundige aantekeningen 
 
Scheepvaart 
Hoewel er in deze tijd al grote, houten zeilschepen gebouwd worden, zijn zij toch niet 
bestand tegen de winterse stormen. Vanaf november tot en met februari ligt de 
scheepsvaart in de Middellandse zee zo goed als stil. 
 
Vadem 
Een vadem is de afstand tussen de vingertoppen van de twee horizontaal naar 
weerszijden uitgestrekte armen, ca 1.80 m.  
 
Afstand 
De vaarafstand van Cesarea naar Sidon is ongeveer 100  km of een dag varen, van 
Sidon naar Myra 500 km, van Myra naar Schoonehavens 700 km en van 
Schoonehavens naar Malta 900 km. 
 
 
Vertelsuggesties 
 
Thema 
De wonderlijke bewaring. 
Temidden van de dreigende gevaren komt God met Zijn troost, Handelingen 27: 24: 
Vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden; en zie, God heeft u 
geschonken allen,  die met u varen. De Heere Zelf zal hen redden, dat weet Paulus 
zeker, daarom is hij zo rustig en niet bang. Paulus kan zeggen: De Heere is bij mij, ik 
zal niet vrezen (Psalm 118: 6), dat is het kinderlijk geloof van Paulus. 
En ondanks alle gevaren komt hij inderdaad in Rome. De gevaren zijn vele: de storm, 
het verraad van de matrozen, de schipbreuk. Maar Gods Woord houdt stand en 
Paulus komt in Rome en met hem het Evangelie. Paulus wordt omwille van het 
Woord gered. Het gaat om Christus alleen. De apostel van Jezus Christus heeft de 
leiding op het schip en openbaart zo de majesteit van de Heere. Dat komt uit in het 
grote (de prediking) en in het kleine (het voedsel nemen). 
 
Vertelschets  

1. Paulus en andere gevangenen gaan onder de hoede van Julius naar Rome. 
2. Lucas en Aristarchus vergezellen Paulus vanuit Cesarea. 
3. Zij varen naar Sidon, waar Paulus verlof krijgt vrienden te bezoeken. 
4. De volgende haven is Myra in Klein Azië, waar zij het schip verwisselen. 
5. Door tegenwind verliezen ze veel tijd; verder varen wordt riskant. 
6. In Schoonehavens op Kreta adviseert Paulus niet verder te varen. 
7. Julius beveelt op aanraden van de zeelui naar Fenix op Kreta te varen. 



8. Onderweg steekt er een storm op, waardoor het schip stuurloos wordt. 
9. Ternauwernood weet men de sloep achter het schip aan boord te halen. 
10. De bemanning werpt ballast uit als de storm maar blijft aanhouden. 
11. Het blijft maar donker, iedereen verliest de moed en eet niet meer. 
12. Paulus verwijt hun dat zij niet naar hem geluisterd hebben. 
13. God verzekert hem dat hij in Rome komt en dat allen behouden worden. 
14. Na veertien dagen wijst de peiling ‘s nachts uit dat land nabij is. 
15. Om niet op de klippen te pletter te slaan, werpt men ankers uit. 
16. De bemanning wil er met de sloep vandoor gaan, wat Paulus verijdelt. 
17. Paulus spoort allen aan te eten om niet uitgeput te raken. 
18. Als het dag wordt, zien zij een inham, waardoor zij pogen binnen te varen. 
19. Het voorschip loopt vast in een ondiepte, het achterschip breekt. 
20. De soldaten vrezen dat de gevangenen vluchten en willen hen doden. 
21. Julius verbiedt dat, omdat hij Paulus in het leven wil sparen. 
22. Hij beveelt ieder zwemmend of drijvend op wrakhout aan land te gaan. 

 
Voor 4-8 jarigen 
Ben jij pas ook nog op reis geweest? Je was natuurlijk druk in de weer van te voren 
om alles klaar te maken. Koffers pakken en je voorbereiden op alles wat je wilt gaan 
doen. Vandaag luisteren we naar een man die ook op reis gaat. Maar hij mag niet 
zelf beslissen waar hij naar toe gaat. En het is een heel gevaarlijke reis. Hij moet met 
een zeilschip over de grote zee naar een havenstad heel ver weg.  
Vooral als er storm komt is de reis erg gevaarlijk. Zou hij wel veilig aan land komen? 
Paulus is niet bang op de reis, want hij weet dat de Heere voor hem zorgt. De Heere 
is dicht bij hem als de storm komt. Hij mag ook tegen de anderen vertellen dat de 
Heere voor hen zorgen zal, zodat ze veilig aan land zullen komen. De Heere zorgt 
voor Zijn kinderen, altijd!  
Om de vertelling niet te lang te maken kan een selectie uit de vertelschets gehaald 
worden. 
 
Voor 8-12 jarigen 
De lijn in de vertelling is dezelfde als voor de 4-8 jarigen. Als insteek kunnen we de 
persoon Julius gebruiken. De verandering in het gedrag van Julius tegenover de 
gevangene Paulus is opmerkelijk. De rust die Paulus uitstraalt wekt verwondering bij 
deze heiden.  
Voor het evangelisatiewerk is het belangrijk dat onze houding ook iets van deze rust 
uitstraalt. Probeer dit in de vertelling naar de kinderen toe duidelijk te maken. 
Ben jij wel eens bang? Wat doe je als je bang bent? Misschien ga je naar je vader of 
moeder, of kruip je diep weg onder je dekbed. Er staat wel 100 keer in de Bijbel: 
“Vreest niet!” Hoe kan dat? 
 
Voor +12 jarigen 
Ook de +12-jarige kan veel angst hebben. Er komt veel via de media op hen af. 
Internet e.d. hebben een grote invloed op deze jongeren. Daarom is het spreken over 
angst belangrijk. Het is goed om in het gesprek op de Heere te wijzen. Die helpt in 
nood. Als je weet dat de Heere kan en wil helpen hoef je niet bang te zijn.  
 
 
Om met de kinderen te lezen  
Een gedeelte van Handelingen 27: 14 t/m 44 



 
Liederen 
Ps. 46: 4 en 6 
Ps. 91: 5 
Ps. 107: 12 
Wie maar de goede God laat zorgen 
Als g’ in nood gezeten 
 
Suggesties voor de voorbereiding met de medewerkers 
 
-   Hoe kun je het begrip angst uitleggen aan de kinderen?  
-    Hoe kunnen we op een bijbelse manier met angst omgaan? Bij onszelf en 

anderen?  
-   De Heere spreekt tot Paulus. Noem de tekst waardoor de Heere spreekt tot 

Paulus. 
-  Wat kunnen we leren van de daden en woorden van Paulus in deze 

geschiedenis? Is dit ook een voorbeeld van onze houding ten opzichte van de 
naaste? Woorden wekken, voorbeelden trekken. Wat heeft deze geschiedenis 
ons te zeggen. 

-  Hoe zie je in onze tijd de kwade macht van de duivel, en wat is het beste 
wapen hier tegen? 

-  Probeer de houding van Julius tegenover Paulus in deze geschiedenis na te 
gaan. Heeft dat ons wat te zeggen? Evangelisatie -  wisselwerking met de 
naaste. 

 
Verwerking +12 
 
De Bijbel er bij 

1. Hoe heette de stormwind (vs. 14)?  
2. Hoe heette het eiland waar zij zouden overwinteren (vs 12)? 
3. Hoe lang duurde het onweer en de storm (vs. 27)? 
4. Welke boodschap kreeg Paulus van de Heere (vs. 24 t/m 25)? 
5. Waaruit bleek het geloofsvertrouwen van Paulus (vs. 25)? 

 
Puzzelen maar 
Zie aparte bijlage. 
 
Zeg het maar: 

1. Hoe zou het komen dat Paulus in de vliegende storm een toonbeeld van rust 
was? 

2. De Heere spreekt tot Paulus. Noem de tekst waardoor de Heere spreekt tot 
Paulus. 

3. God gaf Paulus rust en moed tijdens de storm. Aan Wie vraag jij om hulp en 
kracht als je in nood bent of als je veel vragen en zorgen hebt? 

4. Wat is bidden? 




