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Hoe bereiken we kinderen met het
Evangelie?
Kinderen hebben de Heere Jezus nodig. Om Hem te leren kennen, moeten ze wel het evangelie
horen en moet duidelijk uitgelegd worden, dat de Heere Jezus hun Verlosser wil zijn. Zelfs
jonge kinderen kunnen begrijpen dat zij een Verlosser nodig hebben. Als u zich tot deze taak
geroepen weet, dan doet u heel belangrijk werk. Als u zich afvraagt hoe u dat moet doen, kan
deze handleiding hierbij een hulpmiddel zijn.
Deze serie bestaat uit zes lessen en is in de eerste plaats bedoeld voor Bijbelclubs, Vakantie
Bijbelscholen, openluchtclubs.
Daarnaast kan zij gebruikt worden voor zondagsscholen, catechisatie of andere soorten
kinderbijeenkomsten.

De 5-daagse club of VBW
Een 5 daagse® club of Vakantiebijbelweek (VBW) is een geweldige manier om het evangelie aan
buitenkerkelijke kinderen te verkondigen. We zijn wel van mening dat het evangelie duidelijk
uitgelegd moet worden aan de kinderen voor zij tot geloof kunnen komen.
Hoe ziet zo’n club eruit?
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A) 5 daagse openlucht clubs®.
Een 5 daagse Club® is een openluchtclub gebaseerd op principes van het IKEG; het is een
manier om kinderen te bereiken, die nooit naar een kerk gaan of op een andere manier
het evangelie horen. Zo’n club wordt meestal gehouden in de zomervakantie; vijf dagen
achter elkaar op dezelfde plaats en tijd in de openlucht: in parken, op speelvelden, op het
strand of op elke andere geschikte plek. Kinderen luisteren naar een evangelisatie
Bijbelles, leren teksten uit het hoofd, zingen liedjes en doen mee aan andere leuke
activiteiten. Deze clubs zijn er voornamelijk op gericht dat kinderen tot geloof in de
Heere Jezus komen. Openluchtclubs zijn eenvoudiger van opzet en kunnen met minder
leidinggevenden gehouden worden dan bijvoorbeeld een VBW.
B) Vakantiebijbelweken
Het programma is hetzelfde als dat van de 5 daagse clubs® maar wordt meestal in een
gebouw (buurthuis, kerk of school) gehouden tijdens schoolvakanties. Hierdoor heeft het
weer nauwelijks invloed op de komst van de kinderen en kunnen deze VBW’s ook in de
wintermaanden of bijv. in de herfst- of voorjaarsvakantie gehouden worden.
Het doel van een 5 daagse® club of VBW is:
1. het verkondigen van het evangelie aan niet gelovige kinderen (evangelisatiewerk)
2. deze kinderen in contact brengen met bestaande clubs en/of gemeentes in de omgeving.
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De kinderbijbelclub
Dit is een goede mogelijkheid om aan buitenkerkelijke kinderen het evangelie te verkondigen.
Het evangelie moet duidelijk aan hen uitgelegd worden opdat ze tot geloof kunnen komen.
Het IKEG heeft met een dergelijke club een drieledig doel:
1) Evangelisatie aan niet gelovige kinderen.
2) Geestelijke opbouw van kinderen die tot geloof gekomen zijn.
2) Kinderen begeleiden naar een Bijbelgetrouwe gemeente.
Vrucht van een Bijbelclub:
1) Door de club voelen de kinderen zich met elkaar verbonden en ook ontstaat er een band
met de gezinnen waaruit de kinderen komen.
2) Kinderen zien het positieve voorbeeld van volwassenen die met de Heere leven; dit kan
een aanzet zijn om naar Bijbelse normen te gaan leven.
3) Ouders die een positieve verandering in het leven van hun kind zien, kunnen open staan
voor het Evangelie.
4) Er zijn zelfs gemeentes uit kinderclubs ontstaan.
5) Bestaande gemeentes krijgen de mogelijkheid om gezinnen te bereiken met het
Evangelie.
6) Door een Bijbelclub te organiseren worden gemeenteleden betrokken bij evangelisatiewerk.

Goed Nieuws Club®
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Goed Nieuws Clubs® (GNC®) is de merknaam van het IKEG voor een kinderbijbelclub volgens
een bepaalde structuur. Deze clubs worden over de hele wereld gehouden en zijn gebaseerd op
de principes van het IKEG. De Goed Nieuws Clubs kunnen bij iemand thuis gehouden worden,
maar ook in bijvoorbeeld een buurthuis. Sommige clubs zijn wekelijks, andere tweewekelijks of
maandelijks.

Relatie IKEG/plaatselijke gemeentes en kerken
Het IKEG wil plaatselijke gemeentes dienen door hen te helpen met het bereiken van kinderen.
Dit doet zij door gemeentes te helpen plaatselijke clubs op te zetten en door een cursus te
geven in kinderwerk. Dit laatste geldt voor beginnende kinderwerkers; maar ook ervaren
kinderwerkers hebben veel baat bij deze cursus. Als u meer informatie wilt, kunt u contact met
ons opnemen.
Het adres is:
Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap (IKEG)
Postbus 20029
7302 HA Apeldoorn
(055) 542 37 31
info@ikeg.nl
www.ikeg.nl
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Overzicht van een programma
Ontvangst kinderen
Zingen
Gebed
Aanleren themalied
Bijbelles
Zingen (themalied)
Bijbeltekst
Zingen
Herhalingsspel
Zingen
Verwerking (een werkje of een groepsgesprek over het thema)
Afsluitend gebed
Eventueel persoonlijk pastoraal gesprek

Paulus, Gods dienaar















U kunt naar eigen inzicht variaties aanbrengen of andere onderdelen toevoegen. Onze ervaring is
dat op deze manier een afwisselend clubprogramma ontstaat.
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Programma onderdelen
De Bijbelles
In de handleidingen gebruiken we zoveel mogelijk de Herziene Statenvertaling (HSV).
Als u de Bijbelles in de handleiding doorleest, zult u de volgende symbolen vinden:
Centrale waarheid:
De Centrale Waarheid (CW) is de kerngedachte van deze Bijbelles. Het is kern van
de les die u de kinderen mee wilt geven en die ze moeten onthouden. Deze waarheid
wordt in het programma uitgewerkt. Tijdens het geven van de Bijbelles wordt een
toepassing van de CW gegeven, zowel voor het leven van het gelovig kind als voor het
leven van het niet gelovig kind. Verder wordt de CW herhaald bij het zingen en bij
het aanleren van de Bijbeltekst. Om het geleerde nog sterker te benadrukken
worden kaarten gebruikt waarop de CW is geschreven; deze kaarten kunt u
eenvoudig zelf maken door de CW op stevig papier te schrijven.
Waar de CW in de les gebruikt wordt, wordt dit met dit symbool aangegeven. Ook
ziet u of de CW alleen vermeld wordt of dat de CW op het gelovige of niet gelovig
kind toegepast wordt.
De CW toegepast in het leven van het kind dat in de Heere Jezus gelooft als
zijn/haar Verlosser. (GK is de afkorting van ‘gelovig kind’.)
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De CW toegepast op het leven van een kind dat de Heer nog niet kent. (NGK is de
afkorting van ‘niet gelovig kind’.)
Ook wordt aangegeven op welk onderdeel van het evangelie de CW van toepassing is:
Hier wordt een eigenschap van God de Vader uitgelegd, zoals Zijn liefde,
rechtvaardigheid, heiligheid, de Schepper, enz.

Symbool voor de zonde. Zonde is rebellie tegen God. Iedereen heeft gezondigd.
Voorbeelden van zonde. Gods straf voor de zonde.
Het evangelie: Gods oplossing voor de zonde. Het leven en werk van de Heere
Jezus, Zijn geboorte, Zijn zondeloze leven, Zijn plaatsvervangend lijden en
sterven, Zijn opstanding, Zijn Hemelvaart.
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Dit is voornamelijk een uitnodiging om zich te bekeren en in de Heere Jezus te
geloven als Verlosser. (Markus 1:14-15) Iemand die tot geloof en bekering komt:
o heeft er spijt van dat hij/zij gezondigd heeft (bekering).
o gelooft dat de Heere Jezus voor hem/haar aan het kruis gestorven is.
Uitnodiging
We moeten niet-gelovigen uitnodigen om tot God te gaan (niet tot u). Dit doen ze
niet door uiterlijk iets te doen: bijvoorbeeld handen omhoog steken of iets
dergelijks. Kinderen zijn gemakkelijk te manipuleren. Geloof en bekering houdt
bovendien veel meer in dan alleen een gebaar of actie.
Nodig daarom de kinderen altijd uit om tot God te gaan. Dit kunnen ze doen door
middel van stil gebed op dat moment of later wanneer ze alleen zijn. Dit is altijd een
deel van de verkondiging van het evangelie. Het evangelie is niet iets waar je
neutraal naar kunt zitten luisteren. Men omhelst het of verwerpt het. Oefen geen
druk uit op de kinderen.
Hier stelt de leiding zich beschikbaar voor een persoonlijk pastoraal gesprek. Dat
kan zijn voor het niet gelovige kind, dat vragen heeft over hoe hij/zij in de Heere
Jezus kan gaan geloven of voor het gelovige kind om over zijn/haar problemen als
kind van God te spreken. Als u de handleiding doorleest ziet u hoe u zichzelf
beschikbaar kunt stellen.
(LET WEL: Vertel nooit wanneer/waar u beschikbaar bent direct ná de uitnodiging.
Kinderen hoeven niet naar òns te komen om in de Heere Jezus te gaan geloven. Ze
kunnen op elk moment tot God gaan of u er bent of niet. Uzelf beschikbaar stellen is
om er voor hen te zijn - om na te kunnen praten. Deze twee aspecten moeten
duidelijk gescheiden worden!)

Suggesties in de kantlijn
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Suggesties in de kantlijn, zowel in de linker als in de rechter, geven achtergrondinformatie en
aanwijzingen hoe u de les boeiender kunt maken. Deze ideeën helpen de kinderen om het
vertelde beter te begrijpen. Ze richten zich vaak op verschillende leermogelijkheden van de
kinderen.

Voorbereiding voor de Bijbellessen


Lees, liefst al een week van te voren, het Bijbelverhaal door in uw Bijbel. Als u vroeg
begint kan het Schriftgedeelte doorwerken in uw hart.



Bestudeer het Bijbelgedeelte. Voordat u de kinderen onderwijst, moet uzelf onderwezen
worden, zodat u kunt doorgeven wat u van de Heere geleerd hebt. Denk na over wat u wilt
vertellen en wat uw groep kinderen nodig heeft.



Lees de handleiding door als u zich het Bijbelgedeelte voldoende hebt eigen gemaakt.
Kijk waar de CW en de toepassingen staan aangegeven. Om de aandacht van de kinderen
vast te houden staan de geestelijke lessen niet aan het begin van het verhaal, maar zijn
ze in het verhaal verweven.
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Aan het begin van iedere les staat een lesschema dat u kunt kopiëren om het
bijvoorbeeld in uw Bijbel te leggen. Iedere Bijbelles is onderverdeeld in:
o
o
o
o
o

Inleiding: waardoor u de aandacht van de kinderen trekt.
Ontwikkeling van de gebeurtenissen: hier wordt de geschiedenis verteld met
daarin de geestelijke les.
De climax: dit is de ontknoping van het verhaal.
Het einde: de afronding van de geschiedenis.
Hierna komt vaak een uitnodiging voor het niet-gelovige kind en een oproep voor
het gelovige kind.

Visuele hulpmiddelen

De visuele hulpmiddelen, die het IKEG beschikbaar heeft, zijn:
1.
2.
3.
3.

Flanelfiguren (deze zijn bij deze les niet verkrijgbaar)
Platenboeken
Aanleerteksten
Tekstkaartjes, die de kinderen kunnen meenemen om thuis de tekst aan te leren.
Platenboek
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Probeer de bladzijden zo om te slaan, dat het kind alleen de plaat te zien krijgt die aan
de beurt is en niet alvast de volgende plaat. Dit vereist enige oefening.
U hoeft niet de hele tijd de plaat te laten zien. Door het platenboek af en toe neer te
leggen en dan weer op te pakken kunt u de aandacht erbij houden.
Let erop dat u zelf niet naar de platen kijkt maar naar de kinderen.
Oefen de les hardop met gebruik van het platenboek, totdat de vertelling samen met
dit hulpmiddel soepel verloopt.

De Bijbeltekst
Paulus, Gods dienaar

Kinderen vinden het leuk om teksten aan te leren, mits het op een leuke manier gedaan wordt.
Wij gebruiken hier de methode: inleiding, presentatie, uitleg, toepassing, aanleren.
Tips bij het aanleren van een Bijbeltekst:
 Begin nooit met: “Nu gaan we een Bijbeltekst aanleren...” maar met een leuke
inleiding. Dit pakt de aandacht van de kinderen. (Inleiding)
 Zorg dat de kinderen altijd duidelijk weten dat de tekst in de Bijbel staat en
waar ze hem kunnen vinden (bv. OT of NT). Laat het visuele hulpmiddel zien
waarop de Bijbeltekst staat. (Presentatie)
 Leg niet de hele tekst in één keer uit, maar iedere keer een stukje, door de
uitleg af te wisselen met het aanleren van de tekst. (Uitleg)
 Help de kinderen om niet alleen de Bijbeltekst uit het hoofd te leren (aanleren), maar ook toe te passen in hun leven (Toepassing). Let op dat er een
aparte toepassing is voor het gelovige en het niet-gelovige kind.
 Wissel de methodes van aanleren af. (Aanleren)

Liederen
Kies liederen uit die bij de Centrale Waarheid van de Bijbelles passen. Begin en eindig altijd met
een lied dat de kinderen kennen. Leg de liederen kort en bondig uit. Als u een nieuw lied aanleert
kunt u dezelfde methode gebruiken als bij de Bijbelteksten.

Herhaling
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Aan het eind van iedere les staan vragen en een spelidee. Doel hiervan is om het geleerde nog
eens te herhalen en te controleren of de Bijbelles goed is overgekomen. We doen dit door
middel van een vragenspel om het aantrekkelijk te maken. Nog andere redenen om op deze
manier te herhalen zijn:
 Kinderen vinden het leuk; ze houden van wedstrijden.
 De les wordt op een speelse wijze herhaald.
 Het is een stimulans om goed te luisteren.

Verwerking

Verwerking van een les kan op de volgende manieren:
1. Door het maken van een werkje. Het IKEG heeft werkjes voor oudere en jongere
kinderen. Het thema van het werkje sluit meestal aan bij de CW in de Bijbelles. Tijdens
het werkje kan er gelegenheid zijn voor een persoonlijk gesprek met de kinderen,
9
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2. Groepsgesprek/activiteit. Dit kan met kinderen van alle leeftijden. Veel oudere kinderen
hebben meer baat bij een groepsgesprek dan bij een werkje. Het doel hiervan is om het
onderwerp van de Centrale Waarheid door te spreken, zodat de kinderen zien hoe zij het
praktisch kunnen toepassen in hun leven. Rollenspelletjes kunnen hierbij een hulp zijn.
Het IKEG is van mening dat, wanneer men het Evangelie verkondigt, het voornamelijk een
vertelling (verbale communicatie) moet blijven. Visuele hulpmiddelen zijn er om de Bijbelles
(verbale communicatie of vertelling) te versterken en begrijpelijk te maken. (Zo heeft de Heere
Jezus het ook gedaan). Sketches, drama en mime kunnen soms als inleiding tot de Bijbelles
gebruikt worden, maar het liefst voor of na het programma als verwerking van de Centrale
Waarheid. Ze vervangen nooit de Bijbelles (vertelling) zelf. Ook adviseren we u om niet het
Bijbelgebeuren uit te spelen, want dan stapt u over naar visuele verkondiging. Hoewel dit leuk
kan zijn voor de kinderen, is het niet zoals God het bedoeld heeft.
Laat de kinderen liever de Centrale Waarheid, het thema en/of dagelijkse situaties waar ze mee
te maken hebben uitspelen of op andere manieren verwerken. Zorg ook dat uw visuele
hulpmiddelen passen bij de aard van de Bijbel en de grootheid van God en dat uw uitgangspunt
voornamelijk is - wat tot eer van God is, in plaats van wat de kinderen leuk vinden; anders zijn ze
geen hulpmiddel meer, maar een hindernis om de ware Bijbelse boodschap over te brengen.
Besluit
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Wij hopen en bidden dat deze lessenserie zowel u als de kinderen tot zegen zal zijn en een
belangrijk instrument om kinderen bij de Heere Jezus te brengen. “En wie zo’n kind ontvangt in
Mijn Naam, die ontvangt Mij.” (Mattheüs 18:5).

10

Hoe leg je het Evangelie aan een kind uit?
1. Verlossing is “des Heeren”. (Jona 2:9; Efeze 2:8) Verlossing is
het werk van God. Zijn Geest overtuigt van zonde, geeft berouw
in het hart van het kind en brengt het kind tot geloof. (Johannes
6:63, 16:8). De Heere wil u echter als instrument gebruiken om
het evangelie uit te leggen. (Romeinen 10: 14)
2. Leg het kind uit dat hij verlossing nodig heeft. Zijn grootste
probleem is dat zijn zonde scheiding maakt tussen hem en God. Daardoor kan hij niet
naar de hemel gaan. Niemand is van zichzelf goed genoeg om in de hemel te komen.
(Romeinen 3:23; Romeinen 5:12; Jesaja 59:2).

Paulus, Gods dienaar

Evangelisatie & discipelschap onder
kinderen

3. Vertel het kind door Wie en hoe hij gered kan worden. De Heere Jezus heeft in Zijn
plaats de straf voor de zonden aan het kruis gedragen. Hij is gestorven, begraven en na
drie dagen opgestaan. (1 Korinthe 15: 3, 4) God wil het kind vergeving schenken en het
redden. (2 Petrus 3:9, Johannes 6:40). God nodigt het kind uit dit geschenk, (nl. de
vergeving van zijn zonden en het eeuwige leven in Zijn Zoon Jezus Christus), te ontvangen
door zich te bekeren en het goede nieuws te geloven. (Markus 1:15; Romeinen 10:13;
Handelingen 16:31; Johannes 1:12) Het kind mag door gebed tot God gaan om Hem te
vragen zijn zonden te vergeven en om hem Zijn kind te maken. (Jesaja 1:18; Lukas
18:13,14; Hebreeën 4:7b, 16)

5. Leer het kind om getuigenis af te leggen van zijn geloof. Eerst aan u of een andere
medewerker, dan aan familie, vriendjes en wellicht in de gemeente. (Mattheüs 10: 32)

Hoe leer je een gelovig kind de Heere Jezus te volgen?
1. Vraag aan het kind of hij in de Heere Jezus gelooft als zijn
Verlosser. (Een ja/nee antwoord is niet voldoende.) Wanneer hij
hierover onduidelijk is, dan heeft hij het Evangelie misschien nog
niet begrepen. Leg het Evangelie uit zoals hiervoor beschreven.
2. Wanneer het kind zijn vertrouwen op de Heere Jezus gesteld
heeft,leer hem dan om zich helemaal aan God toe te wijden, door
God in alles te gehoorzamen. (Romeinen 12: 1 of 1 Korinthe 6: 19, 20)

11
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4. Vertel het kind wat God in Zijn Woord zegt over de zekerheid van zijn verlossing.
(Romeinen 8:15,16) Zekerheid komt door het werk van de Heilige Geest in het leven van
het kind doordat Hij het kind wedergeboorte geschonken heeft. De Heilige Geest
gebruikt verder Gods Woord om deze zekerheid te bevestigen. (1 Johannes 5:12, 13;
Johannes 3: 36). U kunt het kind die zekerheid niet geven, laat God het doen door Zijn
Woord. U kunt wel het kind aanmoedigen om God op Zijn Woord te vertrouwen, want Zijn
Woord is waar. Wijs het kind op de beloften in Gods Woord hierover. (bijvoorbeeld
Romeinen 10:13; Johannes 1:12; Handelingen 16:31.)

Handleiding

3. Leg het kind uit dat de Heilige Geest in Gods kinderen woont. (1 Korinthe 6: 19; 1
Johannes 3: 24) Door de Bijbel spreekt de Heilige Geest tot hem en vertelt hem hoe hij
moet leven. (Johannes 14: 26) Dit is bijvoorbeeld door zijn ouders gehoorzaam zijn te
zijn (Kolossenzen. 3: 20), een getuige van Christus te zijn (Handelingen 1: 8), tijd nemen
om de Bijbel te lezen en te bidden (1 Timotheüs 2: 1-5; 4: 15; 2 Timotheüs 2: 15) en bij
alles wat hij doet te leven zoals God het wil. (1 Timotheüs 4: 12)
4. Wanneer je met het kind over deze dingen gesproken hebt, ga dan samen met hem
in gebed. Laat het kind aan de Heere Jezus vertellen dat hij Hem wil gehoorzamen en
volgen.
5. Vertel het kind wat het moet doen als het gezondigd heeft. Leg uit dat hij God zijn
zonden mag belijden en dat de Heere hem dan vergeeft. Help hem te begrijpen hoe hij
daarna God weer kan gehoorzamen. Leer hem om God de eerste plaats te geven in zijn
leven. (1 Johannes 1: 9; Spreuken 3: 5, 6)

Woordenboek: Bijbels woordenboek
Als u de lessenserie “De eerste christenen” voorafgaand aan deze serie in uw club of
zondagsschool gebruikt heeft, dan kunt u verder gaan met het zelfgemaakte woordenboek.
Als dit niet het geval is dan kunt u er nu mee beginnen.
In deze serie worden een aantal woordenboek-woorden geleerd en uitgelegd. Om het
leerproces te bevorderen, kunnen kinderen hun eigen Bijbelse woordenboekjes maken, door
kleine opschrijfboekjes te gebruiken of zelfgemaakte boekjes van knutselpapier. Ze kunnen
er dan elke week nieuwe woorden in schrijven met de omschrijving en/of tekeningetjes erbij,
zodat ze gemakkelijker de betekenis ervan kunnen onthouden.
62,5
11,7
11,7
11,7
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11,7
11,7
6,5
11,7

Insteekkarton

11,7
11,7
11,7
11,7
6,5

Neem een vel pakpapier of stevig papier van 62,5 X 78 cm. en leg dat plat op de tafel. Trek
langs een liniaal horizontale lijnen over het papier met tussenafstanden van 2,6 en 11,7 cm.
(Zie fig. 1)
Vouw het papier langs deze lijnen. (Zie figuur 2) De genoemde maten zijn in centimeters.
Niet het gevouwen papier vast op een stuk karton en plak langs de randen stevig plakband.
Hoe u het uiteindelijk kunt gebruiken ziet u op het voorbeeld. (figuur 3)
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De woordstroken die u kunt gebruiken zijn te vinden op de pagina’s 89, 90 en 91. Eventueel
kunnen ze vergroot worden. (Als u woordstroken maakt voor het insteek karton, zorg dan dat
er een onderrand aan zit van 6,5 cm.)

Paulus, Gods dienaar

Les 1
Saulus wordt een
volgeling van de Heere
Jezus
Lesoverzicht
Bijbelgedeelte:

Handelingen 9:1-223

Bijbeltekst om aan te leren: “Wie in de Zoon gelooft, heeft
eeuwig leven, maar wie de Zoon
ongehoorzaam is, zal het leven
niet zien,” Johannes 3:36.
Centrale Waarheid:

De Heere Jezus is gestorven
en weer opgestaan om jou van
de straf voor je zonden te
verlossen.

Toepassing gelovig kind:

Laat je door God gebruiken om
andere
christenen
te
bemoedigen.

Visuele hulpmiddelen:

Platen 1:1-6 Insteekkarton (zie
instructies
op
pag.
14)
landkaart en woordstroken:
christen, vervolging, dienaar,
Heilige Geest. Zie de stroken
vanaf pag. 89 De
centrale
waarheid, uitgeschreven of
uitgeprint.

Verwerking:

Werkjes voor oudere en
jongere kinderen.
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Toepassing niet-gelovig kind: Geloof dat de Heere Jezus dit
voor jou gedaan heeft.
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Handleiding

Lesschema
I.

INLEIDING
Rollenspel: Saulus uit zijn woede tegen de volgelingen van de
Heere Jezus.

II.

ONTWIKKELING VAN DE GEBEURTENISSEN
A. Saulus, godsdienstig leider, vervolgt de discipelen van
de Heere Jezus. (9: 1)
B. Saulus vraagt brieven om de mensen van de weg in
Damascus te vervolgen. (9: 2)
C. Gaat op weg naar Damascus. Plotseling komt een helder
licht uit de hemel. (9: 3)
D. Saulus valt op de grond en hoort een stem, die vraagt:
ASaul, Saul waarom... (9: 4)
E. Saulus vraagt wie Hij is en de Heere Jezus maakt
Zichzelf bekend. (9: 5)
F. De Heere zegt dat Saulus naar Damascus moet gaan. (9:
6)
G. Verblind wordt Saulus door zijn reisgenoten naar
Damascus gebracht. (9: 8)
H. Saulus is blind en wacht en bidt drie dagen zonder te
eten of te drinken. (9: 9)
I. Ananias krijgt een visioen met de opdracht om naar
Saulus te gaan. (9: 10- 16)
J. God gebruikt Ananias om Saulus te genezen en te
bemoedigen. (9: 17- 18)
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K. Saulus brengt enige tijd met de discipelen door en komt
weer op krachten. (9: 19)
L. Saulus, nu een discipel, begint te prediken over de Heere
Jezus. (9: 20)
CLIMAX
G. Iedereen die Saulus hoort is verbaasd over de
verandering in hem. (9: 21)
H. De Joden staan verbaasd als Saulus gaat bewijzen, dat
Jezus de Messias is. (9: 22)
EINDE
Stel je vertrouwen op de Heere Jezus en je zult behouden
worden. (Rom 10: 9)
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Tekst om aan te leren: Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven,
maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien,”
Johannes 3:36

Inleiding
We moeten allemaal wel eens kiezen. Soms gaat het om kleine
dingen, bijvoorbeeld kiezen welke kleren je aantrekt of kiezen
tussen pindakaas of hagelslag op je brood. Soms gaat het om heel
belangrijke dingen, zoals wie jij kiest als jouw beste vriend of wat
je wilt worden als je groot bent. Maar er is één keuze, die we
allemaal moeten maken en dat is de allerbelangrijkste keuze.

Paulus, Gods dienaar

Aanleren van de Bijbeltekst

Presentatie
Lees de tekst uit uw Bijbel voor - of kies daar een ouder kind voor zeg hem dan samen met de kinderen van de (groot uitgewerkte)
aanleertekst op.

Uitleg
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien:
“Wie in de Zoon gelooft” betekent: Iedereen die echt gelooft dat
de Heere Jezus de Zoon van God is, die voor zijn/haar zonden is
gestorven.

“maar wie de Zoon ongehoorzaam is” betekent: iedereen die
weigert te geloven dat de Heere Jezus de Zoon van God is, die voor
zijn/haar zonden is gestorven.
“zal het leven niet zien” betekent: Wie niet in de Heere Jezus
gelooft als zijn/haar Verlosser, krijgt geen vergeving van zonde. In
plaats van naar de hemel te gaan, zal hij/zij altijd van God
gescheiden blijven.
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“heeft eeuwig leven” betekent: Degene die in de Heere Jezus
gelooft als zijn/haar Verlosser, heeft vergeving van zonde
ontvangen. Als zijn lichaam sterft, gaat zijn echte ik, de persoon die
hij/zij is, naar de hemel en zal daar voor altijd bij God wonen.

Handleiding

Toepassing
Niet gelovig kind: Er zijn 2 mogelijkheden: of jij gelooft in de
Heere Jezus als jouw Verlosser of je weigert om dit te geloven.
Wat doe jij? We hebben in de Bijbelles gehoord hoe je in de Heere
Jezus kunt gaan geloven.
Gelovig kind: Als jij al in de Heere Jezus als jouw Verlosser gelooft,
dan kun jij God danken voor het eeuwige leven dat je gekregen hebt.
Vraag of God jou met iemand in contact wil brengen, die jij kunt
bemoedigen in zijn/haar christen-leven.

Aanleren
Zeg de tekst een aantal keren met elkaar op. Schrijf dan alleen de
eerste letters op een vel papier. Zeg de tekst op, terwijl u de
eerste letters aanwijst, zodat de kinderen zich de woorden zullen
herinneren. Bedek dan sommige letters met bijvoorbeeld
zelfklevende notitie papiertjes. Ga door tot alle letters zijn bedekt.
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Extra onderdeel
Bijbels woordenboek. Zie ook de inleiding op blz. 14..
In deze serie worden een aantal woordenboek-woorden geleerd en
uitgelegd. Om het leerproces te versterken, kunnen kinderen hun
eigen Bijbelse woordenboekjes maken, door kleine opschrijfboekjes te gebruiken of zelfgemaakte boekjes van
knutselpapier. Ze kunnen er dan elke week nieuwe woorden in
schrijven met de omschrijving en/of tekeningetjes erbij, zodat ze
gemakkelijker de betekenis ervan kunnen onthouden. Als u deze
boekjes al bij de voorgaande serie gemaakt hebt kunt u hiermee
verder gaan.

Bijbelles
Inleiding
Mijn naam is Saulus en ik heb brieven bij me (hou deze in uw hand.)
met toestemming om mensen, die in Jezus geloven gevangen te
nemen. Ik kan me niet voorstellen hoe iemand kan geloven dat Hij
echt de Zoon van God is en dat Hij ook nog is opgestaan uit de
doden. Ze vertellen het aan iedereen en er zijn steeds meer mensen
die Hem gaan volgen. Dat moet maar eens afgelopen zijn!
16

Laat iemand anders dan uzelf
Saulus spelen of zeg: “Stel ik
heet Saulus en nu gaan jullie
luisteren naar wat ik tegen
jullie zeg.”

Wijs de stad Tarsus,
Turkije, aan op de kaart.

in

De naam van de rivier was
Cydnus, tegenwoordig bekend
als de Tarsus-rivier

Wat zullen degenen die in de Heere Jezus als hun Verlosser
geloofden, bang geweest zijn, als ze Saulus zagen. Het was in de
tijd dat de kerk/gemeente nog maar net bestond. Maar wie was
deze man?

Ontwikkeling van de gebeurtenissen
Saulus werd geboren in Tarsus, een stad aan de oever van een rivier,
20 kilometer ten noorden van de Middellandse zee (in het land dat
nu Turkije heet).

Plaat 1-1
Gamaliël was de man die later
Petrus en de andere apostelen
verdedigde voor de Joodse
raad. (Hand. 5: 34- 40)

Misschien vinden de kinderen
het leuk om de rest van de
vertelling in een cirkel op de
vloer te zitten net als de
leerlingen van de rabbi’s.

Omdat hij een Joodse jongen was ging Saulus toen hij wat ouder
was naar school in de tempel in Jeruzalem. ( Hand. 22: 3) Hij zat
met de andere jongens in een kring op de grond en luisterde naar
hun meester, die ze rabbi noemden. De leraar van Saulus heette
Gamaliël. Gamaliël leerde Saulus uit het Oude Testament, het
eerste gedeelte van de Bijbel. Het Nieuwe Testament, waarin het
vooral over de Heere Jezus gaat, was nog niet geschreven. Saulus
deed erg zijn best de Oud Testamentische wetten te gehoorzamen.
Hij werd een trotse man die dacht dat God blij met hem was.
Toen Saulus volwassen was, werd hij een Farizeeër - een belangrijk
godsdienstige leider van de Joden. Hij hield zich heel precies aan
alle regels uit de Schrift en aan de regels die de Farizeeën zelf gemaakt hadden.

Heel veel mensen gingen geloven in de Heere Jezus en vertelden het
ook aan anderen.

woordstrook
in
het

Laat de kinderen dit woord met
de
uitleg
evt.
in
hun
woordenboekje opschrijven.

Saulus en de andere Farizeeërs werden hier heel erg boos over,
want zij vonden dat de mensen zich aan de wetten moesten houden.
Dan alleen zouden ze doen wat God wilde. Zij dachten dat de Heere
Jezus een bedrieger was en Zijn discipelen dat ook waren. Ze wilden
eigenlijk dat niemand meer over de Heere Jezus zou spreken.
Daarom gingen ze deze mensen vervolgen.
Vervolgen is anderen, om wat ze geloven, met woorden of daden pijn
doen.

17
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Wij Toen de Heere Jezus naar Zijn Vader in de hemel was
teruggegaan, had Hij tegen de discipelen gezegd dat ze naar
Jeruzalem moesten gaan. Daar zouden ze kracht ontvangen en Zijn
getuigen worden. Op het pinksterfeest gaf God aan de discipelen de
Heilige Geest en zij vertelden toen aan de mensen dat de Heere
Jezus echt de Zoon van God is en dat de mensen door het geloof in
Hem eeuwig leven zouden ontvangen.

Plaats
de
“vervolging”
insteekkarton.

Paulus, Gods dienaar

Het is aan te bevelen om bij de
behandeling van deze serie
gebruik te maken van een
landkaart. Gebruik zo mogelijk
een kaart waarop het gebied
rond de Middellandse zee te
zien is

Handleiding

Plaat 1-2
Mensen vervolgen betekent ze op een gemene en wrede manier
behandelen om hun geloof. Saulus weigerde te geloven dat de Heere
Jezus God is en dat Hij was opgestaan uit de doden. Saulus strafte
de volgelingen van de Heere Jezus in de synagogen en probeerde
hen te dwingen dingen te zeggen die tegen God in gingen. Hij had
mannen en vrouwen in de boeien geslagen en naar de gevangenis gebracht of zelfs gedood. De vervolging door Saulus was zo erg dat
heel veel volgelingen van de Heere Jezus naar andere steden vluchtten.
Omdat Damascus in een ander land lag, kon Saulus de volgelingen
van de Heere Jezus daar niet op eigen houtje arresteren. Hij had
brieven nodig van de machtigste godsdienstige leider in Jeruzalem de hogepriester. De hogepriester was in Damascus een geëerd man.
Dus als de leiding van die stad brieven zou zien, die door hem waren
ondertekend, zouden ze Saulus zeker de macht geven om de
volgelingen van de Heere Jezus als gevangenen naar Jeruzalem te
brengen.
Snel ging Saulus naar het huis van de hogepriester voor de brieven.
Saulus dacht dat hij God blij maakte door zich aan zoveel regels te
houden en anderen te dwingen hetzelfde te doen.
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Misschien probeer jij God blij te maken door lief en gehoorzaam te
zijn. Maar als je in één ding ongehoorzaam bent, dan heb je je niet
aan Gods regels gehouden en ben je dus niet gehoorzaam aan God.
In de Bijbel staat in Jakobus 2: 10 “Want wie de hele wet in acht
neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle
geboden.”
Zelfs al probeer jij goede dingen te doen, vergeleken met de
volmaaktheid van God zijn je pogingen waardeloos. Niemand kan volmaakt goed zijn. Net als iedereen, heb jij gezondigd. Zonde is iets
wat je doet of zegt, waardoor jij Gods wetten overtreedt, meer
nog, het is iets in je en je bent iemand die zonden doet omdat de
zonde in je woont. Iemand haten is een zonde. Ben je wel eens
gemeen tegen iemand geweest omdat hij anders is dan jij? Heb jij
wel eens de gek met iemand gestoken om zijn kleren of hoe die er
uit zag b.v. z’n huidskleur? Dat zijn zonden. God zegt dat jullie en ik
als zondaren geboren zijn en dat we door de zonde van God
gescheiden zijn. Je kunt niet van de zonde afkomen door te
proberen lief te zijn.
Saulus was een zondaar, van God gescheiden; hij kon God niet blij
maken door zich aan regels te houden of door degenen te straffen
die het niet met hem eens waren.
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Laat de kaart met reizen van
Saulus zien, zodat de kinderen
een idee hebben waar de
genoemde plaatsen liggen. U
zou deze plaatsen op volgorde
kunnen nummeren en ze met
een gekleurde stift of draad
verbinden. (1) Jeruzalem, (2)
Damascus. Kies voor elke reis
een andere kleur.

Maak van een stuk papier een
eenvoudige rol. Schrijf er op,
zodat het er uitziet als een
belangrijk document. Rol het
dan op en maak het vast met
een lint of garen. Sommige
kinderen zullen het leuk vinden
om zoiets in handen te hebben.

Laat een schone theedoek zien
of iets anders - hoe wij onze
goede daden zien. Naai of speld
op de andere kant een vuil vod hoe God deze ziet.

Als u bovenstaand voorbeeld
van de theedoek gebruikt dan
is het misschien duidelijker om
de Bijbeltekst uit Jesaja 64: 6
te gebruiken: “Echter, wij zijn
allen als een onreine, al onze
rechtvaardige daden zijn als
een bezoedeld kleed.”

Met kleine kinderen kunt u de
dagen op de vingers aftellen.

Toen hij de brieven van de hogepriester gekregen had, begon Saulus
aan zijn reis. Hij zou er minstens vijf dagen over doen. Sommigen
van Saulus zijn mannen liepen, anderen reden op een paard of een
ezel.

Plaat 1-3
Maar op de laatste dag, om ongeveer twaalf uur ‘s middags, toen
Saulus en zijn mannen vlakbij Damascus waren gekomen, gebeurde
er iets. Plotseling verscheen er aan de hemel een verblindend licht,
nog feller dan de zon. Zo'n licht hadden ze nog nooit gezien!

Paulus, Gods dienaar

Saulus wist dat de Heere Jezus aan het kruis was gestorven en
begraven was. Maar hij dacht dat de volgelingen een geweldige
leugen vertelden, toen ze zeiden dat de Heere Jezus weer tot leven
was gekomen en teruggekeerd was naar de hemel! Saulus vond het
zijn plicht er voor te zorgen dat dit geloof zich niet verspreidde.

Het was zo helder dat Saulus op de grond viel. Hij hoorde een stem
uit de hemel tegen hem zeggen: “Saul, Saul, waarom vervolg jij Mij?”
Saulus was stomverbaasd zijn naam te horen. Wie sprak er tegen
hem?
Saulus vroeg: “Wie bent u, Heere?”
De stem antwoordde: "Ik ben Jezus, die jij vervolgt.”
Wat schrok Saulus! Het was de Heere Jezus. De Heere Jezus
leefde! En Saulus was bezig Hem te vervolgen? Saulus had niet
begrepen dat, als hij de volgelingen van de Heere Jezus vervolgde,
hij de Heere Jezus zelf vervolgde.

Laat de kaart met de Centrale
Waarheid zien die u gemaakt
hebt, waarop staat: De Heere
Jezus is gestorven en weer
opgestaan om jou van de straf
voor je zonden te verlossen.

God wilde dat Saulus ervoor zou kiezen om te gaan geloven dat
Jezus de Christus is, degene die God had beloofd te sturen om de
zonden op Zich te nemen. Hij wilde dat Saulus zou zien dat de
Heere Jezus echt uit de doden was opgestaan.
God wil dat jij gelooft dat de Heere Jezus gestorven en weer
opgestaan is om jouw zonden te vergeven en jou met God te
verzoenen. De Heere Jezus is God de Zoon, de Enige die
rechtvaardig is. Hij heeft nooit gezondigd. Daarom is Hij de Enige
die jouw Verlosser kan zijn. Omdat Hij zoveel van jou houdt, wilde
Hij uit de hemel naar de aarde komen, zodat Hij de straf voor jouw
zonden, de dood, op zich kon nemen. Toen Hij aan het kruis gespijkerd werd, vloeide er bloed uit zijn handen en voeten. In Gods
Woord staat: :”In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed,
namelijk de vergeving van de overtredingen” (Efeziërs 1: 7). Het
bloed van de Heere Jezus betaalde de prijs die voor onze zonden
werd geëist. Toen de Heere Jezus voor ons gestorven was, werd Hij
19
begraven. Op de derde dag stond Hij weer op. Veel mensen
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De Beloofde is de Messias of
de Christus.

Handleiding

zagen Hem en spraken met Hem. Na 40 dagen ging Hij terug naar de
Hemel, waar Hij voor altijd woont. God wil graag dat jij ook gaat
geloven dat de Heere Jezus (aan het kruis) is gestorven en weer is
opgestaan, zodat Hij jou ook kan redden van de straf voor de zonde.
God had er voor gezorgd dat Saulus ging geloven dat de Heere
Jezus voor hem gestorven was en echt uit de doden was opgestaan.
Nu besefte Saulus dat hij fout geweest was! Trillend en verbijsterd
vroeg hij: “Heere wat wilt U dat ik zal doen?”
De Heere antwoordde: “Sta op en ga de stad in en daar zal je
verteld worden, wat je moet doen.”
Er was iets met Saulus gebeurd. Hij had met de Heere Jezus
Christus gesproken! Nu was hij er van overtuigd dat de Heere Jezus
leefde, zoals Zijn volgelingen hadden gezegd. Saulus was een nieuw
mens, een gelovige, net als degenen die hij vervolgd had. Nu was hij
bereid precies te doen, wat de Heere Jezus van hem wilde.

Plaat 1-4
Het verblindende licht verdween en Saulus kwam langzaam overeind
en probeerde om zich heen te kijken. Maar het was donker. Saulus
kon niets zien, zelfs niet de mannen die met hem meegekomen
waren. Kortom, Saulus was blind!
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Arme Saulus. Hij moest bij de hand genomen worden en de stad in
worden geleid. De mannen die bij Saulus waren brachten hem naar
een straat die de Rechte heette, naar het huis van een man, die
Judas heette.
Drie dagen lang zat Saulus in het huis van Judas zonder te eten en
te drinken. Hij dacht aan wat er gebeurd was. Hoe verkeerd hij was
geweest! Saulus bad en wachtte. Terwijl hij bad, liet de Heere
Saulus een visioen zien - dat is een soort droom. In dat visioen zag
hij een man met de naam Ananias naar hem toe komen om hem te
helpen.
In een ander gedeelte van de stad sprak God tegen een gelovige
man, Ananias: ASta op en ga naar het huis van Judas in de Rechte
straat en vraag naar een man, die Saulus heet. Hij is aan het bidden
en heeft in een visioen gezien dat jij gekomen bent en dat jij je
handen op zijn hoofd legt en hij weer kan zien.”
Ananias was bang. Hij zei tegen de Heere: AIk heb van deze man
gehoord en van de verschrikkelijke dingen die hij gedaan heeft. Hij
is hier gekomen om iedereen te arresteren die in Uw naam gelooft.”
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Maar de Heere zei: AGa, want Ik heb Saulus uitgekozen om Mijn
Naam te prediken.” De Heere vertelde Ananias dat Saulus
veranderd was. Zijn leven zou van nu af aan totaal anders zijn.
Saulus had de bemoediging van andere discipelen nodig om een begin
te maken met zijn nieuwe leven. Ananias moest een bemoediger voor
Saulus zijn.

Plaats de woordstrook christen
in het insteekkarton

Later werden de volgelingen van de Heere Jezus christenen
genoemd.

Laat de kinderen dit woord
met de uitleg evt. in hun
woordenboekje opschrijven.

Een christen is iemand die de Heere Jezus heeft aanvaard als
zijn/haar Verlosser.

God wilde dat Ananias Saulus zou bemoedigen. Hij moest Saulus de
handen opleggen, dan zou hij weer kunnen zien. En hij mocht Saulus
gaan vertellen dat hij een nieuw leven mocht beginnen.
Ananias gehoorzaamde God en ging naar het huis waar Saulus
logeerde. Ook al was hij nog een klein beetje bang, hij durfde toch,
omdat hij wist dat God een plan had met Saulus. En hem in een
visioen had laten zien dat hij, Ananias zou komen.

Plaat 1 - 5
Toen Ananias bij het huis kwam, vond hij Saulus die aan het bidden
was. Omdat hij nog steeds blind was kon Saulus Ananias niet zien,
maar hij hoorde zijn voetstappen dichterbij komen.
Ananias kwam op Saulus af en legde zijn handen op hem. Met een
vriendelijke stem zei hij: ABroeder Saulus, de Heere Jezus,
21
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Als jij de Heere Jezus als jouw Verlosser kent, moet je je door God
laten gebruiken om andere christenen te bemoedigen. Bemoedigen
betekent hen helpen dingen aan te kunnen die moeilijk voor hen zijn.
Misschien denk je aan kinderen die de Heere Jezus als hun
Verlosser kennen maar bemoediging nodig hebben. Misschien ken je
iemand die net christen is en moeite heeft om op te houden met
oude gewoonten. Of misschien heb je een gelovig vriendje, die het
thuis of op school heel moeilijk heeft. Wat kun je doen om iemand
te bemoedigen? (Laat de kinderen antwoord geven.) Je kunt ze een
bemoedigend briefje sturen, waarin je hen laat weten dat je voor
hen bidt. Je zou ze kunnen opbellen of hen bij je thuis vragen,
alleen maar om een goede vriend te zijn en een luisterend oor te
bieden. Je kunt hen een mooie tekst uit de Bijbel laten zien, die God
heeft gebruikt om jou te bemoedigen. In de Bijbel staat dat God
ons troost en bemoedigt in onze moeilijke tijden zodat we dezelfde
troost weer aan anderen kunnen geven, als zij het moeilijk hebben.
(2 Korintiërs 1: 4). Denk er over na wie jij zou kunnen bemoedigen
deze week.

Paulus, Gods dienaar

Omdat de Centrale Waarheid
van deze les op evangelisatie
gericht
is, is er geen
uitgebreide uitdaging gegeven
voor het gelovige kind. U kunt
de gelovige kinderen op dit
punt van de les erbij betrekken
door ze mee te laten doen met
een gesprek.

Handleiding

die aan jou op de weg verschenen is, heeft mij naar jou toegestuurd,
opdat je weer kunt zien en vervuld zult worden met de Heilige
Geest.”
Onmiddellijk leek het alsof er schubben van de ogen van Saulus
vielen, zodat hij weer kon zien. Hij was niet meer blind! Wat was hij
blij dat hij Ananias kon zien! Maar nog geweldiger was de blijdschap
in zijn hart. Saulus was zo blij dat hij mocht weten dat, ook al had
hij veel verkeerde dingen gedaan, God voor hem zorgde. God hield
van Saulus.
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God houdt ook van jou. Hij houdt van jou omdat Hij jou gemaakt
heeft. Om precies te zijn, God heeft alles gemaakt. God is heilig helemaal rein. Hij heeft nooit gezondigd en geen zonde kan in Zijn
aanwezigheid bestaan. Wat geweldig dat deze God in de Bijbel
tegen ons zegt: AGod echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin
dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”
(Rom. 5: 8). Omdat God van jou houdt, wil Hij dat jij op een dag bij
Hem in de hemel zult wonen. Hij heeft de manier bedacht waarop jij
vergeving kunt krijgen door Zijn Zoon, Jezus Christus. Vergeet
nooit dat God heel veel van jou houdt!
In de Bijbel staat dat, toen Saulus weer kon zien, hij opstond en
gedoopt werd. En toen, voor de eerste keer in al die tijd, at hij en
kwam hij weer op krachten.

Doe alsof u Ananias bent en
geef uw kleuters een koekje.

Toen Saulus in de Heere Jezus ging geloven werd hij ook vervuld
met de Heilige Geest. Die gaf hem kracht. De Heilige Geest is de
Geest van God en Hij woont in iedere christen. Voordat Saulus de
stad verliet bracht hij verschillende dagen door met de christenen
in Damascus.

Plaats de woordstrook Heilige
Geest in het insteekkarton.

Heilige Geest is de Geest van God, die komt wonen in mensen die
geloven dat de Heere Jezus de Zoon van God is en dat Hij voor hun
zonden is gestorven.

Laat dit woord met de uitleg
opschrijven
in
het
woordenboekje.

Plaat 1 - 6
Saulus, die nu ook een volgeling van de Heere Jezus geworden was,
begon nu overal te vertellen dat de Heere Jezus de Zoon van God is.
De mensen die Saulus hoorden konden hun oren niet geloven! Ze
waren sprakeloos van verbazing en vroegen: AWas hij niet de man,
die in Jeruzalem iedereen die in de Heere Jezus geloofde in de
gevangenis zette? Nu predikt hij zelf over de Heere Jezus! Wat is
er gebeurd?”
De andere Joden in Damascus waren ook verbaasd, toen Saulus met
steeds meer kracht preekte dat de Heere Jezus echt de Christus
is, de levende Heiland!
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Dienaar is- iemand die een
ander dient. Laat het de
kinderen
weer
in
hun
woordenboek opschrijven.

Houd de kaart met de Centrale
Waarheid omhoog. Of wijs er
naar op uw bord.

Saulus dacht dat hij God altijd gediend had, maar in werkelijkheid
had hij tegen God gevochten. Nu kon Saulus voor de eerste keer
in zijn leven echt een dienaar zijn, want nu woonde de Heilige
Geest in hem. Hij kon zichzelf aan God geven om anderen te
helpen. Wat was het verschil? Saulus= leven was helemaal
veranderd toen hij ervan overtuigd werd dat de Heere Jezus uit
de doden was opgestaan.
Geloof jij dat de Heere Jezus leeft? Hij leeft echt! Ook jij kunt
vandaag helemaal veranderen - je leven kan helemaal omgegooid
worden, anders worden! Jij bent een zondaar en niet in staat om
God blij te maken door te proberen lief te zijn. Maar in Zijn
liefde, stuurde God Zijn volmaakte Zoon, de Heere Jezus, om voor
jouw zonden te sterven. Hij werd begraven en drie dagen later
kwam Hij weer tot leven. In Gods Woord staat: Aals u met uw
mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem
uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig (=gered) worden.”
worden.” (Rom. 10: 9). Dat betekent dat je, als je in je hart
gelooft dat de Heere Jezus, Gods Zoon, voor jou gestorven is en
weer levend is geworden, je gered zult zijn. Wil jij gaan geloven,
zodat je gered wordt? Je kunt het nu gaan doen; vraag vandaag
nog aan God om jou te vergeven en te veranderen. Dit is de
belangrijkste beslissing die je kunt nemen. Als jij aan God wilt
vertellen dat jij gelooft dat de Heere Jezus God de Zoon is, die
gestorven is en weer levend is geworden om jou jouw zonden te
kunnen vergeven en je wilt daar met mij over spreken, kom dan
straks naar mij toe. Als de anderen het werkje gaan maken dan
wacht ik op je bij het flanelbord. (of op een andere plaats die u
duidelijk aangeeft.)
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Geef kaartjes waarop u de
Centrale waarheid uitgewerkt
heeft mee naar huis: De Heere
Jezus is gestorven en weer
opgestaan om jou van de straf
voor je zonden te verlossen.

Alles ging anders dan Saulus van plan was geweest. Eerst wilde hij
dat iedereen er mee ophield te geloven in de Zoon van God en nu
geloofde hij zelf in Hem. Vroeger probeerde Saulus iedereen op te
laten houden met over de Heere Jezus te spreken; nu sprak Saulus
zelf over Hem.

Paulus, Gods dienaar

Plaats voor
de
les
de
woordstrook Dienaar in een
groot
woordenboek
als
boekenlegger. Laat een kind op
die plaats het woordenboek
openslaan en de omschrijving
lezen.

Handleiding

Herhalingsspel

De Heere Jezus is:
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1. Hoe dacht Saulus als Farizeeër over God? (Hij had God lief
en was er trots op dat hij al Gods wetten probeerde te
onderhouden.)
2. Waarom haatte Saulus de volgelingen van de Heere Jezus?
(Zij volgden de Heere Jezus in plaats van zich aan de wetten
van de farizeeërs te houden; zij geloofden en leerden dat de
Heere Jezus de Zoon van God is.)
3. Wat had Saulus gedaan met de volgelingen van de Heere
Jezus? (Hij had geprobeerd hen te dwingen de Heere Jezus
te verloochenen, hij had ze in de gevangenis gegooid en een
paar van hen gedood.)
4. Waarom wilde Saulus naar Damascus? (Om volgelingen van de
Heere Jezus te arresteren en hen mee te nemen naar
Jeruzalem om hen daar in de gevangenis te stoppen.)
5. Wat gebeurde er met Saulus op de weg naar Damascus? (Een
helder licht scheen uit de hemel, dat hem verblindde en er
sprak een stem tegen hem.)
6. Wat ging Saulus geloven van de Heere Jezus, toen Hij met
hem gesproken had op de weg naar Damascus ? (Dat de
Heere Jezus de Zoon van God is, die opgestaan is uit de
doden.)
7. Hoe kwam Saulus in Damascus, toen hij door het licht blind
was geworden? (Hij werd geleid door de mannen die met hem
meegereisd waren.)
8. Wat vertelde God aan Ananias over Saulus? (Dat Saulus bij
iemand in huis in Damascus aan het bidden was en wachtte op
Ananias die zou komen om hem de handen op te leggen zodat
hij zou genezen. En dat Saulus een heleboel mensen van de
Heere Jezus moest gaan vertellen.)
9. Wat gebeurde er toen Ananias Saulus ontmoette? (Saulus
kon weer zien en hij werd bemoedigd.)
10. Hoe kun jij God dienen door een andere christen deze week
te bemoedigen? (Schrijf een bemoedigende brief; bid, bel
op, bezoek, wees een vriend, geef een mooie Bijbeltekst
door.)
11. Wat ging Saulus onmiddellijk doen toen zijn kracht
terugkeerde? (Hij vertelde de mensen dat de Heere Jezus
de Zoon van God is.)

Voorbereiding: Schrijf “de
Heere Jezus is” op een stuk
papier waaronder een rij van 15
hokjes staan, (één letter per
hokje) waarbij u een spatie laat
tussen twee woorden, zie
tekening. Bedek elk hokje met
een stukje papier, dat u met
plakband vastmaakt of gebruik
zelfklevende notitieblokjes.

Zie voorbeeldtekening
Uitvoering: Stel aan de hele
groep een vraag. Om stille
deelname te stimuleren, kan
elk kind dat antwoord wil
geven dit laten zien door
zijn hand op de mond te
leggen, in plaats van zijn
vinger op te steken. Als hij
een goed antwoord geeft,
mag
hij
één
hokje
openmaken en dan proberen
te raden wat de “Verborgen
Waarheid” is. Ga door,
zelfs als de puzzel opgelost
is,
tot
alle
vragen
beantwoord zijn. Stel als
slotvraag: “Welke persoon
uit ons Bijbelverhaal leerde
deze
belangrijke
waarheid?” (Saulus) “Wie
moet
vandaag
deze
waarheid
weten?’
(Iedereen!)

Praktijkoefening
Een bemoedigingsbrief.
Ga voor in stil gebed en vraag of God aan elk kind één christen in
gedachten wil brengen, die bemoediging nodig heeft. (Als een kind
geen christen weet, die bemoediging nodig heeft, mag hij een nietchristen kiezen.) Deel materiaal uit waarmee kinderen hun eigen
bemoedigings-kaarten kunnen maken: knutselpapier, viltstiften,
kleurpotloden, pennen, draadjes, garen, pakpapier, voor het maken
van een collage of andere dingen, die u in huis hebt. Help elk kind
zijn bemoedigingsboodschap te schrijven. Het kan eenvoudig zijn:
“Ik ben jou niet vergeten!” of meer gedetailleerd. Laat ze er de
volgende keer met elkaar over praten, wat voor reacties ze hebben
gekregen.

Het IKEG heeft werkjes bij deze les beschikbaar in een apart
werkboek.
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Verwerking

Paulus, Gods dienaar

12. Wat wil God dat jij van de Heere Jezus gelooft om vergeving
van jouw zonden te krijgen? (Dat Hij de Zoon van God is, die
gestorven en weer opgestaan is, zodat jouw zonden kunnen
worden vergeven.)

Handleiding

Les 2
Saulus leert Gods wil
voor zijn leven kennen
Lesoverzicht
Bijbelgedeelte:

Handelingen 9: 19b- 30; 11: 1926.

Bijbeltekst om aan te leren:

“En de Heere zal u voortdurend leiden.” Jesaja 58: 11

Centrale Waarheid:

God leidt jouw leven.

Toepassing gelovig kind:

Volg Gods leiding voor je leven.

Toepassing niet-gelovig kind: God heeft jou hier gebracht,
als je in de Heere Jezus gaat
geloven als jouw Verlosser, zal
Hij jouw leven ook verder
leiden.
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Visuele hulpmiddelen:

Platen 2:1-6
insteekkarton;
stuk
bruin
garen met de lengte van het
bord; woordstroken: leiding,
Bijbel en prediken. Herhaal de
woordstroken met: christen en
Heilige Geest.
De centrale waarheid,
uitgeschreven of uitgeprint.
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Beschikbaar stellen:

Stel uzelf beschikbaar voor
een pastoraal gesprek met de
kinderen tijdens één van de
programma onderdelen.

Verwerking:

Werkjes voor het oudere en
jongere kind.

I.

Paulus, Gods dienaar

Lesschema
INLEIDING
De Bijbel van Sietse.
II.

ONTWIKKELING VAN DE GEBEURTENISSEN
A. Saulus gaat meteen na zijn bekering over de Heere
Jezus spreken. (9: 20)
B. Iedereen die hem hoort is verbaasd. (9: 21)
C. Saulus bewijst de Joden in Damascus dat Jezus de
Christus is. (9: 22)
D. De Joodse leiders worden kwaad en smeden een
samenzwering tegen hem. (9: 23)

E. Saulus komt achter dit plan en zijn vrienden helpen hem
te ontsnappen. (9: 24- 25)
F. Saulus reist naar Jeruzalem, maar de discipelen zijn
bang voor hem. (9: 26)
G. Barnabas neemt het voor Saulus op. (9: 27)
H. Saulus predikt in Jeruzalem, maar de Joden proberen
hem te doden. (9: 28- 29
I. De vrienden van Saulus beschermen hem door hem terug
naar Tarsus te sturen. (9: 30)

III

CLIMAX
M. Saulus en andere christenen volgen Gods leiding,
daardoor gaan veel mensen geloven.

IV

EINDE
Barnabas en Saulus dienen de Heere een heel jaar in
Antiochië. (11: 26b)
De discipelen van de Heere Jezus worden daar voor het
eerst christenen genoemd (11: 26b)
Geloof in de Heere Jezus Christus en wordt een christen.
(Johannes 3: 16)
Volg Gods leiding in je leven. (Jesaja 58: 11)
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J. Vanwege de vervolging worden de gelovigen over veel
steden en landen verspreid. (11: 19).
K. Sommigen gaan naar Antiochië, veel mensen bekeren zich
tot de Heere Jezus (11: 20- 21)
L. Barnabas heeft hulp nodig, hij nodigt Saulus uit te komen
helpen. (11: 22- 26a)

Handleiding

Aanleren van de Bijbeltekst
Tekst om aan te leren: Jesaja 58: 11 “En de Heere zal u
voortdurend leiden.”

Inleiding
Als je een berg wilt beklimmen heb je een gids nodig. Een gids is
iemand, die alles over die berg weet. Hij weet welke routes het
kortst zijn en welke langer zijn maar makkelijker om te lopen. Hij
weet ook welke routes gevaarlijk zijn. Hij is jouw gids, hij leidt en
wijst de weg. Als christenen hebben wij een gids nodig, die ons
elke dag laat zien, hoe wij moeten leven.

Laat een plaatje van een berg
zien of maak een eenvoudige
tekening.

Presentatie
Lees de tekst uit uw Bijbel voor of kies hiervoor een kind uit. Zeg
de Bijbeltekst dan samen met de kinderen van de groot uitgewerkte
aanleertekst op.

Uitleg
De Heere: dat is God.
Zal u voortdurend leiden: God zal jou altijd de weg laten zien,
overdag en ‘s nachts. Altijd dus. Je kunt er op rekenen.
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Toepassing
Gelovig kind: Als jij gelooft dat de Heere Jezus jouw Verlosser is,
dan wil God jouw leven leiden; Hij is jouw gids. Hij belooft jou om je
de weg te laten zien als je grote of kleine beslissingen moet nemen.
Hij kan je de weg laten zien als jij elke dag in Gods Woord leest of
door een gedachte in je hart die van de Heilige Geest komt of zelfs
door de goede raad van een vriend die echt van de Heere Jezus
houdt. Deze gedachte of advies die je zo krijgt moet wel in
overeenstemming zijn met wat in de Bijbel staat. God zal je nooit
vragen iets te doen in strijd met Zijn Woord.
Niet gelovig kind: Geloof jij niet in de Heere Jezus? Heb jij Hem
nog niet gevraagd om je je zonden te vergeven? Dan geldt deze
belofte niet. Je kunt vandaag nog gehoorzaam aan de Heere God
worden. Ik zal dat onder de Bijbelles verder uitleggen.

Aanleren
Zeg de tekst één of twee keer met elkaar op. Laat dan de kinderen
in de volgorde waarin zij zitten elk één woord van de tekst
opzeggen. Dan laat u de kinderen staan en wijst u één kind aan. Die
begint met de tekst op te zeggen, tot u een ander kind aanwijst, dat
verder gaat. Maak het steeds moeilijker. Als een kind te laat is,
moet het gaan zitten en is het af.
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Help de kinderen die hun eigen
Bijbel bij zich hebben in het
Oude Testament het boek
Jesaja op te zoeken. Leg uit
dat Jesaja de naam is van de
man die God aangewezen had
om deze tekst op te schrijven.
Hij schrijft dit in de eerste
plaats voor het volk Israël. Als
je dit doet, als je dat doet dan
... is dit een belofte van God.
Laat het voor de kinderen
duidelijk zijn dat God ons pas
volledig kan leiden, als de
Heilige Geest in ons woont. Als
de kinderen het boek Jesaja in
de Bijbel gevonden hebben,
laat hen dan hoofdstuk 58: 11
opzoeken. U kunt de kinderen
stimuleren een Bijbel mee te
brengen, maar op een club met
buitenkerkelijke kinderen is dit
vaak een onmogelijke opgave.

Inleiding
Ter afwisseling zou u deze
inleiding op de club kunnen
uitbeelden, bijv. door u en een
kind. Of u geeft een kind de
tekst en u speelt met hem de
dialoog tussen Sietse en zijn
vader. Om het beter tot zijn
recht te laten komen, kunt u
het beste, voordat de club
begint even oefenen.

Op een dag zag Sietses vader de Bijbel van Sietse ergens liggen op
een plank in de woonkamer, bedolven onder allemaal papieren. Hij
ging naar een andere kamer en begon laden en kasten te openen
alsof hij naar iets zocht.
“Sietse,” riep hij: “zou jij me even willen helpen?”
Sietse kwam de kamer binnen. “Wat wilt u pappa?”
“Ik ben naar een wegenkaart aan het zoeken. Kun je me helpen
zoeken?”

Paulus, Gods dienaar

Bijbelles

“Waarom doet u het licht niet aan?” vroeg Sietse. “Het is hier zo
donker!”
“Och, denk je niet dat we hem zonder licht ook wel zullen vinden?
Kijk jij even in dat kastje.
Sietse liep naar het kastje, opende de deur en zag dat het daar nog
donkerder was dan in de rest van de kamer. “Pappa! Ik zie hier bijna
niets! Doe alstublieft het licht aan!”
“Goed, als je zo aandringt,” antwoordde zijn vader en hij drukte op
het lichtknopje.
“Hier ligt-ie pappa!”
“Vind je dat niet gek,” zei pappa. “Ik wist zeker dat we hem in het
donker wel konden vinden.”
“Pappa, u houdt mij voor de gek.” zei Sietse.

“Mij?” vroeg Sietse verbaasd.
“God wil tot jou spreken en je laten zien hoe jij moet leven. Hij wil
jou antwoord geven op jouwvragen, maar jij zocht naar de
antwoorden zonder het licht aan te doen. (Zwaai met een
wegenkaart in de lucht.) Ga nu naar jouw kamer en zoek de twee
Bijbelteksten op, die ik op het papier heb geschreven.” “Goed,” zei
Sietse en hij ging naar zijn kamer.
Lees deze teksten voor uit uw
Bijbel.

Sietse zocht het eerste Bijbelvers op: Psalm 119: 105: “Uw woord is
een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”
Het tweede vers was Jesaja 58:11: “De HEERE zal u voortdurend
leiden.”
Sietse leerde van zijn vader een belangrijke les - dat God hem wilde
leiden, maar dat hij Gods leiding moest zoeken. Je kunt in de Bijbel
vinden hoe je God moet gehoorzamen.
29

© Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap

“Je hebt gelijk. Ik had die kaart niet nodig. Ik deed jou alleen maar
na.”

Handleiding

Ontwikkeling van de gebeurtenissen
God leidde Saulus. Weten jullie nog wat er de vorige keer met
Saulus gebeurde? (Hij ontmoette Jezus op de weg naar Damascus
en kwam tot geloof.) Saulus was een andere man geworden toen de
Heere Jezus zijn Verlosser werd.
Prediken: De Christelijke leer verkondigen. In andere woorden:
vertellen over God en de Heere Jezus en dat ook uitleggen.

Laat de kinderen dit woord,
met de uitleg, weer in hun
woordenboek opschrijven..

Plaat 1-6
Meteen begon Saulus in de Joodse Synagogen te prediken dat de
Heere Jezus de Zoon van God is. De verandering in Saulus was zo
groot, dat de mensen, die hem hoorden prediken buiten zichzelf
waren van verbazing. Hij, die de volgelingen van de Heere Jezus had
vervolgd, was nu zelf een volgeling geworden!”
Is dat die man die in Jeruzalem het leven van de mensen die in de
Heere Jezus geloofden zo zuur gemaakt heeft?” vroegen ze zich af.
“Was hij niet gekomen om ze als gevangenen mee te voeren?”
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Ja, Saulus was inderdaad naar Damascus gegaan om de volgelingen
van de Heere Jezus gevangen te nemen, maar God was iets heel
anders van plan. Hij wilde dat Saulus ook een volgeling zou worden
en anderen over de Heere Jezus zou vertellen. En dat gebeurde er
nu precies! Saulus had zich van zijn zondige leven afgekeerd, toen
de Heere Jezus hem gered had. Dit gebeurt ook met ons wanneer
we gered worden. De Heere verandert ons leven en helpt ons van de
zonde in ons leven af te zien.
De prediking van Saulus werd steeds krachtiger. God gaf hem
vrijmoedigheid om voor grote groepen mensen te bewijzen dat de
Heere Jezus de Zoon van God is, de beloofde Messias. (Messias
betekent hetzelfde als Christus.) De Joden konden die ommezwaai
in het denken van Saulus niet begrijpen. Hij was helemaal
omgedraaid! Zelfs zijn naam was veranderd, hij heette nu Paulus.

Plaat 2-1
Toen Paulus in Damascus was, leidde God hem naar Arabië. Hij ging
ver bij zijn familie en vrienden vandaan, zodat hij in alle rust en
stilte van God kon leren. Hij moest een tijd alleen zijn om te lezen,
na te denken en te bidden om te ontdekken wat God van hem wilde.
Paulus bracht bijna drie jaar in Arabië door met studeren. Hij zou
een groot prediker worden en God wilde hem gebruiken om een
heleboel boeken van het Nieuwe Testament te schrijven. God is
alwetend (weet alles) en Hij maakte Paulus klaar voor de vele taken,
die Hij voor hem bestemd had.
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Lukas slaat de reis van Paulus
naar Arabië over. Paulus noemt
deze in Galaten 1: 17. Ga door
met de pleisterplaatsen te
nummeren van de reis die
Paulus in les 1 begonnen is. (2)
Damascus, (3) Arabië. Verbind
deze plaatsen met dezelfde
kleur stift of draad als in Les 1.

Toen Paulus deze bijzondere tijd met God had doorgebracht,
verlangde hij ernaar om over die geweldige verandering in zijn leven
te vertellen. Hij ging terug naar Damascus waar hij voor het eerst
de Heere Jezus had ontmoet.

Plaat 2-2
Dag na dag predikte Paulus over de Heere Jezus. De Joden werden
bozer en bozer. Ze vonden het verschrikkelijk wat hij zei! Ze
geloofden niet dat de Heere Jezus de Zoon van God is. Ze vonden
het niet fijn om te horen dat zij zondaren waren en verlost moesten
worden. Daarom kwamen de Joodse leiders samen en smeedden een
plan om Paulus te doden. Ze bewaakten dag en nacht de poorten van
de stad, zodat, als Paulus zou proberen te ontsnappen, zij hem
konden pakken en doden.
Plaats
de
woordstroken
christen, leiding, Bijbel en
Heilige
Geest
in
het
insteekkarton op het moment
dat ze bij de toepassing
worden genoemd.

Maar Paulus kwam achter het plan. Hoe? God leidde hem.
Herhaal Christen. (zie les 1.)
Leiding - iemand laten zien wat hij moet doen en hoe.
Bijbel - Boek van God, Zijn boodschap aan ons.
Herhaal Heilige Geest. (zie les 1.)

Laat de kaart met Centrale
Waarheid zien. “God leidt jouw
leven.”

De Heere wil jou leiden zodat je antwoord kunt geven op vragen als:
wat ga ik doen? Naar welke TV programma's ga ik kijken? Wanneer
kan ik wel kijken en wanneer niet? Wanneer moet ik “ja” zeggen en
wanneer moet ik “nee” zeggen?. Straks op school heb jij Gods
leiding nodig als je moet nadenken over welke vakken of welke
richting jij zult kiezen. God is alwetend en Hij zal jou leiden door
Zijn Woord en door Zijn Heilige Geest, die in jou woont. Maar je
moet er de tijd voor nemen om voor je zelf in de Bijbel te lezen en
na te denken en te bidden om Gods wil te leren kennen. Als jij de
Heere Jezus als jouw Verlosser kent, zorg dan dat jij Gods leiding
in jouw leven volgt.
Zou God Paulus leiden? Natuurlijk. Toen de gelovigen erachter
kwamen dat Paulus’ vijanden hem probeerden te doden, kwamen ze
met een plan om Paulus te laten ontsnappen.
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Als jij een christen bent, dan kun jij ook aan God vragen of Hij jouw
leven wil leiden. Leiding betekent dat je aan iemand laat zien wat hij
moet doen en hoe. God leidt door Zijn Woord, de Bijbel en Zijn
Heilige Geest, die in jou woont. Laten we de tekst voor vandaag
weer eens opzeggen, omdat er precies staat wat jij moet weten.
(Herhaal met elkaar Jesaja 58: 11.) Als je het persoonlijk wilt
maken kun je “jou” zeggen in plaats van “U”.

Als de tijd het toelaat, laat de
kinderen dan zelf voorbeelden
geven van omstandigheden
waarin ze Gods leiding nodig
hebben.

Paulus, Gods dienaar

Ga
door
met
de
pleisterplaatsen van Paulus op
uw kaart te nummeren: (3)
Arabië, (4) terug in Damascus.

Handleiding

In die tijd was er om iedere stad een hoge muur ook om Damascus.
Die muur diende om de mensen die in de stad woonden te
beschermen tegen de vijand. Dit was niet alleen daar zo maar ook
rond sommige steden in Nederland zie je nog resten van een muur,
bijvoorbeeld in Amersfoort. Als iemand naar buiten of naar binnen
wilde gaan, moest hij door de stadspoort. Dus moesten Paulus’
vrienden hem op een andere manier naar buiten zien te krijgen.

U kunt uw verteltechniek bij
dit gedeelte goed toepassen om
dit mooi te vertellen. Bouw de
spanning op door de situatie
beeldend weer te geven. Met
uw stem kunt u de spanning nog
opvoeren, door langzamer te
gaan spreken en lager en
zachter.

Plaat 2-3
Weet je wat ze deden? Ze namen een grote, sterke mand met een
lang touw eraan vast en midden in de nacht klom Paulus in de mand!
Toen niemand keek, tilden ze hem stilletjes over de muur en lieten
hem naar beneden zakken en zo kwam Paulus buiten de stad. Zijn
vijanden, die alle poorten bewaakten, hadden niets van de
ontsnapping gemerkt.
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Paulus wist niet waarom God toegelaten had, dat hij uit de stad
waar hij van de Heere Jezus vertelde, weggejaagd werd. Maar God
wist het wel en leidde Paulus stap voor stap. God leidde hem naar
Jeruzalem.
Paulus zal er vast wel tegenop gezien hebben naar Jeruzalem te
gaan. Zijn oude vrienden was hij kwijt geraakt, omdat hij in de
Heere Jezus was gaan geloven en de discipelen waar hij nu bij
hoorde, had hij zwaar vervolgd. Hij had zelfs sommigen van hun
familieleden in de gevangenis gegooid of zelfs gedood. Misschien
hoopte Paulus dat het allemaal zou meevallen. Maar het viel niet
mee. De discipelen in Jeruzalem waren bang voor hem. Ze geloofden
niet dat Paulus een volgeling van de Heere Jezus was geworden.
Misschien heeft Paulus zich afgevraagd: Waarom heeft God mij
uitgerekend naar Jeruzalem geleid?
God is alwetend en Hij wist waarom Paulus op die tijd in Jeruzalem
moest zijn. Er was één discipel in Jeruzalem die door God gebruikt
zou worden om Paulus te bemoedigen en te leiden. Hij heette
Barnabas.

Plaat 2-4
Barnabas nam Paulus mee en stelde hem voor aan de andere
gelovigen. Hij legde hen uit dat Paulus niet langer de discipelen zou
vervolgen, maar dat hij zelf een discipel was geworden. En dat
Paulus nu zelfs over de Heere Jezus vertelde. Omdat Barnabas het
voor Paulus opnam, accepteerden de discipelen in Jeruzalem Paulus
als lid van hun familie. God wilde dat de volgelingen van de Heere
Jezus in Jeruzalem aardig voor Paulus zouden zijn en daar
gebruikte Hij Barnabas voor.
Paulus ging nu samen met de andere discipelen in Jeruzalem het
goede nieuws prediken van de Heere Jezus. Hij predikte met grote
kracht. En zijn vijanden waren daar beslist niet blij mee!
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Verbind op uw kaart (4)
Damascus met (5) Jeruzalem.

Verbind (5) Jeruzalem,
Caesarea, (7) Tarsus.

(6)

Vraag een gelovig kind de kaart
met de Centrale Waarheid op
te lezen die u op het bord
heeft gezet.

Ze wilden Saulus zelfs dood maken. Toen de vrienden van Saulus
hier achter kwamen hielpen ze hem opnieuw. Saulus werd naar
Caesarea gebracht. Daar zetten ze hem op een schip, dat naar zijn
geboortestad Tarsus voer. Daar kon hij de Schriften bestuderen en
over de Heere Jezus vertellen; daar was hij niet meer in zo'n groot
gevaar. Weer had God Saulus geleid en beschermd. Deze keer
gebruikte Hij weer andere gelovige vrienden van Saulus.
Weet je dat God ons soms leidt door gelovige vrienden? Denk aan
wat in onze tekst van vandaag staat. (Repeteer Jesaja 58: 11.) Als
je dat weet, wordt het voor jou als gelovige belangrijk om Gods
leiding in je leven te volgen. God, die alwetend is, leidt jou door Zijn
Woord, de Bijbel. Hij leidt jou door Zijn Heilige Geest die in jou
woont. Hij leidt jou ook door andere christenen en door dingen die
Hij in jouw leven laat gebeuren. Hoe weet je nou wat je moet doen,
met wie je het grootste gedeelte van je tijd moet doorbrengen,
wanneer je “nee” moet zeggen tegen een TV programma, welke
vakken je op school moet kiezen? Als je weet dat God jou zal leiden,
doe dan hetzelfde wat je moet doen, als je een onbewaakte
spoorwegovergang moet oversteken. Sta stil, kijk en luister. Als die
vragen komen: sta stil en bid. Kijk in Gods Woord en naar de
omstandigheden die God in jouw leven heeft toegelaten. Luister
naar wat God zegt door gelovige vrienden, die echt de Heere Jezus
lief hebben en Hem met hun hele hart dienen. Ga dan! Volg Gods
leiding en weet dat Hij jou op de juiste weg zal leiden.

Als u de voorgaande serie “De
eerste
christenen”
niet
behandeld hebt, kunt u in het
kort de steniging van Stefanus
uit Hand.6:8-7:60 behandelen.

Maar hoe zat het met de andere mensen die de Heere Jezus
dienden? Weten jullie nog wat velen van hen na de steniging van
Stefanus gedaan hadden? Een heleboel volgelingen hadden
Jeruzalem moeten verlaten en zij hadden zich over het hele gebied
en in verschillende steden verspreid. Ze werden vervolgd en
mishandeld, omdat ze in de Heere Jezus geloofden.
Wat denk je dat deze mensen deden toen ze in die nieuwe gebieden
gingen wonen? (Luister naar de antwoorden.) Juist, ze vertelden de
mensen daar over de Heere Jezus.

Plaat 2-6
Er werden naar de discipelen in Jeruzalem berichten gestuurd over
al die mensen die in de Heere Jezus waren gaan geloven. Daar waren
ze in Jeruzalem heel blij mee. Ze hoorden hoe God aan het
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God had Saulus zo geleid dat hij kon ontsnappen. Hij gebruikte
andere gelovigen om Saulus te helpen naar zijn geboortestad Tarsus
terug te keren. Daar was hij veilig.

Paulus, Gods dienaar

Plaat 2-5

Handleiding
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werk was, in het bijzonder in de stad Antiochië. Daarom besloten ze
Barnabas er naar toe te sturen om de nieuwe volgelingen te helpen.
Toen hij daar kwam, zag Barnabas dat God echt aan het werk was.
Wat was hij blij! “Blijf de Heere trouw met uw hele hart,” moedigde
hij de gelovigen aan. Hij wist dat het niet gemakkelijk voor hen zou
zijn, omdat hij wist dat ze vervolgd zouden worden.
Geloof jij al in de Heere Jezus en geloof je in Hem als de Verlosser
die jouw zonden wil vergeven? Heeft Hij je al een nieuw leven
gegeven? Hij wil jou leven veranderen en door Zijn Geest in je
komen wonen, maar niet zolang daar nog zonde is. God is heilig en
kan geen zonde verdragen. Hij weet van al die keren dat jij gejokt
hebt, lelijke woorden hebt gezegd, ongehoorzaam bent geweest aan
je vader of moeder. Het goede nieuws is dat God van jou houdt en
er voor gezorgd heeft dat jouw zonden vergeven kunnen worden. Hij
stuurde Zijn eigen volmaakte Zoon, de Heere Jezus, om voor jouw
en mijn zonden gestraft te worden. In de Bijbel staat: “dat Christus
gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften en dat
Hij begraven is en dat Hij opgewekt is op de derde dag,
overeenkomstig de Schriften” (1 Korinthe 15: 3- 4). Omdat Hij Zijn
kostbare bloed aan het kruis gaf, kunnen jouw zonden vergeven
worden.
Wil jij tegen de Heere God zeggen dat jij berouw hebt (dit is heel
erg spijt hebben) van jouw zonden en dat jij de Heere Jezus nodig
hebt als jouw Verlosser? Als jij toegeeft dat jij een zondaar bent
en in je hart gelooft dat de Heere Jezus gestorven is en weer
opgestaan en als jij Hem aanvaardt door het geloof, zullen al jouw
zonden vergeven worden en zal Hij in jou komen wonen. Als jij met
je hele hart gelooft dat de Heere Jezus voor jouw zonden is
gestorven en weer is opgestaan zullen al je zonden vergeven worden.
Zo wordt Hij je Heiland en Heere.
Veel mensen gingen in de Heere Jezus geloven toen zij hoorden dat
Hij de Verlosser was.
Er kwamen zoveel mensen die de Heere Jezus gingen volgen, dat
Barnabas besloot dat Paulus hem moest komen helpen. Dus ging hij
naar Tarsus en vroeg Paulus of hij naar Antiochië wilde komen. Ik
weet zeker dat Barnabas blij was toen Paulus “ja” zei! God leidde
Paulus weer door Barnabas. Samen gingen ze terug naar Antiochië
en daar gingen ze verder met heel veel mensen over de Heere
Jezus te vertellen.
Toen Paulus en de anderen Gods leiding volgden, ging een groot
aantal mensen in de Heere Jezus geloven.
Een jaar lang onderwezen en hielpen Paulus en Barnabas de
gemeente in Antiochië. In de Bijbel staat dat ze les gaven aan een
heleboel mensen en hen meer over God leerden.
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Verbind op uw kaart (7) Tarsus
met (8) Antiochië.

Een christen is iemand, die “Christus in zich” heeft. Hij weet dat
zijn zonden vergeven zijn. Kun jij jezelf een christen noemen?
Woont Christus door Zijn Geest in jou? Weet jij zeker dat jouw
zonden vergeven zijn? Het zijn jouw zonden die jou van God
weghouden. In de Bijbel staat: “Want zo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder,
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
(Johannes 3: 16).
Wil jij toegeven dat jij een zondaar bent, geloven dat de Heere
Jezus de Enige is die jouw zonden kan vergeven en Hem aanvaarden
als jouw Verlosser? Als jij wilt dat ik jou daarmee help, kan je na
afloop van de club naar mij toe komen. Ik zal hier bij de deur staan.
Dan nemen we de tijd om in Gods Woord te kijken hoe jij een
christen kunt worden.
Vraag een gelovig kind de
Centrale Waarheid op te lezen.
Als de tijd het toelaat: gebruik
de leeractiviteit (na de les) om
deze waarheid te versterken.
Geef kaartjes, met daarop de
Centrale Waarheid, met de
praktijkopdracht mee aan de
kinderen, als een herinnering
aan de te nemen stappen: Stop
en bid, Kijk in Gods Woord,
Luister naar de raad van
christenvrienden. Dan: ga! Volg
Gods leiding.

Paulus, Gods dienaar

In Antiochië werden de discipelen (volgelingen) van de Heere Jezus
voor het eerst christenen genoemd.

Een christen wordt door God geleid. Wat staat er ook al weer in
onze Bijbeltekst? (Zeg met elkaar Jesaja 58: 11 op.) Als jij een
christen bent, dan wil God dat jij Zijn leiding voor jouw leven volgt.
Als jij piekert over een probleem, dan mag je er op rekenen dat Hij
jou wil leiden. Hij leidt jou door zijn Woord, de Bijbel. Hij leidt jou
met Zijn Heilige Geest, die in jou woont. Hij leidt jou door
christenvrienden en door de omstandigheden die Hij in jouw leven
toelaat. De belangrijkste raadgever is de Bijbel en daarom is het zo
belangrijk om die te lezen.
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Als je deze week een beslissing moet nemen, wil je dan denken aan
het “onbewaakte spoorwegovergang advies?” - Stop, kijk en luister.
Stop en bid. Kijk in Gods Woord en naar de omstandigheden. Luister
naar de raad van christenvrienden. En dan: ga! Volg Gods leiding. Je
mag dit kaartje mee naar huis nemen, om je er aan te helpen
herinneren. (Laat werkje of praktijkopdracht zien.)

Herhalingsspel
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Handleiding

1. Wat betekent het woord “prediken”? (Vertellen over God en
de Heere Jezus en dat ook uitleggen)
2. Hoe ging Paulus anders denken over zijn vroegere vijanden,
de volgelingen van de Heere Jezus? (Zij werden zijn
vrienden.)
3. Waarom ging Paulus naar Arabië, waar hij bijna drie jaar
alleen was? (Om meer van God te leren.)
4. Waarom wilden de Joodse leiders in Damascus Paulus doden?
(Ze wilden niet dat hij over de Heere Jezus sprak.)
5. Hoe ontsnapte Paulus aan de Joden in Damascus? (De
discipelen lieten hem in een mand over de muur zakken.)
6. Waarom waren de volgelingen van de Heere Jezus in
Jeruzalem bang voor Paulus? (Ze geloofden niet dat hij
veranderd was en ook een volgeling was geworden.)
7. Wie werd door God gebruikt om de discipelen in Jeruzalem
te overtuigen dat Paulus een volgeling was geworden?
(Barnabas.)
8. Denk aan onze Bijbeltekst; wanneer kunnen we er op rekenen
dat de Heere ons zal leiden? (Voortdurend, altijd)
9. Wat deed Paulus in Jeruzalem? (Hij vertelde over de Heere
Jezus.)
10. Waar stuurden de discipelen Paulus naar toe, zodat hij niet
door zijn vijanden in Jeruzalem gedood zou worden? (Naar
zijn geboortestad, Tarsus.)
11. Waar werkten Barnabas en Paulus samen om de nieuwe
gelovigen te helpen groeien in hun geloof? (Antiochië.)
12. Hoe leidt God jou als christen? (Door Zijn Woord, de Heilige
Geest die in jou woont, christenvrienden, omstandigheden
die Hij in jouw leven toelaat.)

Praktijkoefening
“Leiding in aktie”
Maak kopieën van het blad op pagina 39 en geef er aan elk kind één.
Bespreek het voorbeeld en laat de kinderen u dan helpen de
toepassingen in een rollenspel uit te beelden. Als de tijd het
toelaat, kunt u zelf met voorbeelden komen - ik moet mijn ouders
gehoorzamen, ik moet naar de kerk gaan, ik moet geld aan God geven
, enz. Laat kinderen een concordantie zien en help hen de
sleutelwoorden op te zoeken voor het vinden van de antwoorden in
Gods Woord.
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Quizidee
De weg van Paulus.
Schrijf op acht papieren
bordjes het volgende: (1)
Jeruzalem, (2) Damascus, (3)
Arabië, (4) Damascus, (5)
Jeruzalem, (6) Caesarea, (7)
Tarsus, (8) Antiochië. Leg ze op
de juiste volgorde op de grond,
met er tussenin verdeeld 4
blanco bordjes. Plak ze vast
met plakband. Zorg voor een
zak of doos waarin stroken
papier zitten waarop een
nummer staat van 1 t/m 4 of
STOP. Verdeel de kinderen in
twee teams en laat elke team
zijn “reiziger” uitkiezen. Stel
de teams om de beurt een
vraag. Als een kind een vraag
goed heeft beantwoord mag hij
een strook papier uit de zak
halen. De teamreiziger gaat
het aantal stappen naar voren
dat het nummer aangeeft of
blijft staan. Als geen van beide
teams het eindpunt bereikt
heeft na het stellen van alle
vragen, laat de teams dan
alleen briefjes trekken totdat
één team gewonnen heeft.

Voorbeeld:

Nu probeer jij het:
Beslissing: Met wie het meeste omgaan?

Stop – Bid
Vraag aan de Heere of Hij je leiding geeft
om de juiste beslissing te nemen om te
kijken naar een programma waar je
vrienden naar kijken en waarvan ze zeggen
dat jij het ook moet zien.

Stop – Bid
Vraag aan de Heere om leiding.

Kijk – in Gods Woord
Spreuken 20:12 “Een oor dat hoort en een
oog dat ziet, ook die beide heeft de Heere
gemaakt.”
Psalm 119:37, “Wend mijn ogen af, zodat
zij niet zien wat nutteloos is; maak mij
levend door Uw wegen.”
Psalm 101:3 “Ik zal mij geen verdorven
(slechte) praktijken voor ogen stellen.”

Paulus, Gods dienaar

Beslissing: Naar het juiste TV programma
kijken.

Kijk – in Gods Woord
Spreuken 17:17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spreuken 18:24----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spreuken 22:24 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Omstandigheden:
Wat zijn de andere mogelijkheden? ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luister
Welk voorstel geeft een christenvriend?
Hij zegt: “wees voorzichtig omdat wat jij
ziet in jouw gedachten in jouw geest komt
en daar blijft. Dat Tv programma kan wat
je zegt en doet beïnvloeden.”

Luister
Welk voorstel geeft een christenvriend?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ga! Doe wat je moet doen!

Ga! Doe wat je moet doen!
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Omstandigheden:
Welke andere Tv programma’s of
bezigheden kan ik kiezen, in plaats van
naar dat programma te kijken?

Verwerking
Het IKEG heeft werkjes bij deze les beschikbaar in een apart
werkboek.
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Handleiding

Les 3
Paulus wordt een zendeling
Lesoverzicht
Bijbelgedeelte:

Handelingen 13: 1- 12; 14: 828.

Bijbeltekst om aan te leren: “Ga heen in heel de wereld,
predik het evangelie aan alle
schepselen.” Markus 16:15
Centrale Waarheid:

Gods Woord moet
verteld worden.

verder

Toepassing gelovig kind:

God wil dat jij anderen over
Hem vertelt.
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Toepassing niet gelovig kind: Jij hebt nu Gods Woord
gehoord, ga ook in Hem
geloven.
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Visuele hulpmiddelen:

Platen 3:1-6
De centrale waarheid,
uitgeschreven of uitgeprint.
insteek-karton; kaart;
woordstroken - Evangelie,
wonder. Herhaal: vervolging en
dienaar uit les 1.

Beschikbaar stellen:

Stel uzelf beschikbaar voor
een pastoraal gesprek met de
kinderen tijdens één van de
programma onderdelen.

Verwerking:

Werkje voor oudere en jongere
kinderen.

I.

INLEIDING
Erwin probeert zijn vrienden over de Heere Jezus te
vertellen.

II.

ONTWIKKELING VAN DE GEBEURTENISSEN
A. De Heilige Geest beveelt om Barnabas en Paulus voor
Hem af te zonderen. (13: 1- 2)
B. De oudsten leggen hen de handen op en zenden hen uit.
(13: 3)
C. Door Gods Geest geleid komen ze in Cyprus aan en
beginnen te prediken. (13: 4- 5)

Paulus, Gods dienaar

Lesschema

D. In Pafos ontmoeten zij een Joodse tovenaar. (13: 6- 7)
E. De gouverneur laat Barnabas en Paulus halen, hij wil het
woord van God horen. (13: 7)
F. Elymas, de tovenaar, probeert de gouverneur van het
geloof af te trekken. (13: 8)
G. Paulus trotseert Elymas die door God gestraft wordt
met tijdelijke blindheid. (13: 9- 11)
H. Sergius Paulus ziet dit wonder en komt hierdoor tot
geloof. (13: 12)
I. Paulus en Barnabas naar Lystra. Een verlamde gaat
geloven en wordt genezen. (14: 8- 10)
J. Mensen denken dat Paulus en Barnabas goden zijn en
willen hen aanbidden. (14: 11- 13)

L. Menigte stenigt Paulus en laten hem voor dood buiten de
stad liggen. (14: 19)
M. De discipelen verzamelen zich rondom Paulus. (14: 20a)
III

CLIMAX
N. Paulus staat op en gaat terug naar de stad. Alleen God
kan dat doen! (14: 20b

IV

EINDE
O. Paulus en Barnabas naar Derbe, ze gaan door met
prediken en bemoedigen. (14: 20b- 25)
P. Bij terugkomst geven ze verslag van alles wat God door
hen gedaan heeft. (14: 26- 27)
Q. Ze blijven een lange tijd bij de discipelen in Antiochië.
(14: 28)
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K. Paulus en Barnabas dringen aan, dat de mensen de ware
God moeten dienen. (14: 14- 18)

Handleiding

Aanleren van de Bijbeltekst
Tekst om aan te leren: “Ga heen in heel de wereld, predik het
Evangelie aan alle schepselen.” Markus 16:15.

Inleiding
Wie van jullie heeft iets, wat hij met iemand anders kan delen?
(Verwacht reactie.) Stel dat je iets hebt wat je kunt delen met een
grote groep mensen, misschien wel met iedereen? Er is één heel
belangrijk ding, het allerbelangrijkste op deze wereld waarvan God
wil dat Zijn kinderen het zullen delen.

Presentatie
Lees zelf de tekst voor uit uw Bijbel of laat één van de kinderen het
doen en zeg hem dan samen met de kinderen op.

Uitleg
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Ga heen in heel de wereld: Dit is een bevel dat de Heere Jezus
gaf aan Zijn discipelen. De Heere Jezus vindt het ook fijn als jij van
Hem wilt getuigen, door aan andere over Hem te vertellen. Sommige
volgelingen worden door de Heere Jezus geroepen om ver weg te
gaan om over Hem te vertellen. Iedereen die Hem als Heiland kent
mag/moet ook over Hem vertellen. Bij “heel de wereld“ horen ook de
mensen die in jouw buurt wonen en bij jou thuis, maar ook mensen
die duizenden kilometers ver weg wonen.
predik het Evangelie: Waarom gaf God de opdracht om heel de
wereld in te gaan? (om aan iedereen te vertellen wat de Heere
Jezus heeft gedaan) Vertel me eens, wat heeft Hij gedaan? (Laat
de kinderen het evangelie uitleggen.) Het evangelie is het goede
nieuws dat de Heere Jezus gestorven is en weer opgestaan, zodat
wij vergeving voor onze zonden zouden krijgen.
aan alle schepselen: God wil dat iedereen het evangelie hoort.

Toepassing
Niet gelovig kind: De evangelie-boodschap is voor iedereen. Als jij
nog niet in de Heere Jezus als de Verlosser gelooft, dan kun je dat
doen door Hem te vragen jouw je zonden te vergeven.
Gelovig kind: Als jij de Heere Jezus kent als jouw Verlosser, geldt
dit bevel ook voor jou. Blijf zoveel mogelijk leren over de evangelieboodschap en ga dan! Vraag of de Heere jou wil laten zien, tegen wie
jij deze week kunt getuigen.
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Als de kinderen een Bijbel bij
zich hebben of als u er zoveel
heeft dat ze uitgedeeld kunnen
worden dan zou u een soort
wedstrijd kunnen houden. “Wie
heeft de tekst het eerst
gevonden.” U kunt dit ook per
groepje laten doen, waarbij u
jongere
kinderen
laat
samengaan met oudere. Laat de
winnaar de tekst hardop
voorlezen.

Ga

‘Stop’ en ‘Ga’.
Leg uit dat als u uw rechterhand opsteekt dit betekent “ga” en als
u uw linkerhand opsteekt dit betekent “stop”. (Voor jonge
kinderen zou u verkeerstekens kunnen nemen, b.v. een groen en
een rood stoplicht.) Begin met uw rechterhand op te houden (=ga)
De kinderen gaan dan de tekst opzeggen - tekstplaats, tekst,
tekstplaats - totdat u uw linkerhand (=stop) ophoudt. Herhaal het
verschillende keren en gebruik om de beurt de “ga” en de “stop”
hand. Dan mag een kind uit de groep het overnemen.

Paulus, Gods dienaar

Aanleren

Bijbelles
Inleiding
Met een ontdaan gezicht glipte Erwin de keuken binnen.
“Wat is er met jou gebeurd Erwin?” vroeg moeder.
“Ik heb tegen IJsbrand gezegd dat ik niet op zondag naar
voetballen ga kijken, omdat ik naar de kerk ga,” zei Erwin. “Toen hij
me vroeg waarom, heb ik hem uitgelegd hoe de Heere Jezus voor
onze zonden is gestorven.”
“Maar dat is geweldig!” zei moeder.

“Sjonge wat erg,” zei mama.
“Ik wist niet wat ik moest zeggen, dus ben ik maar weggegaan,” zei
Erwin. “Hij was wel niet mijn beste vriend, maar toch... ”
“Ik vind het goed wat je hebt gedaan, Erwin. Sommige mensen willen
het evangelie niet horen” zei moeder. “Laten we voor IJsbrand
bidden en houd ondertussen niet op met getuigen. God wil dat wij
over de Heere Jezus spreken.”

Ontwikkeling van de gebeurtenissen
Plaats de woordstrook dienaar
en evangelie in het insteek
karton.
Herhaal dienaar.

Evangelie - het goede nieuws dat de Heere Jezus voor onze zonden
gestorven is en weer opgestaan. Laat ze dit woord weer in hun
woordenboekje schrijven.
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“Niet echt,” zei Erwin. “Toen ik dat gezegd had, staken zijn broer
en hij de gek met mij en IJsbrand zei, dat hij geen watje als vriend
wilde.”

Handleiding

Paulus was een dienaar van de Heere, die trouw het Evangelie - de
boodschap over de Heere Jezus Christus - vertelde aan iedereen
aan wie hij het maar kon. Door Paulus deed God grote dingen. Maar
het was niet altijd gemakkelijk voor Paulus en de andere christenen,
om precies te doen wat God wilde.

Plaat 3-1

Herhaal de betekenis van
vervolgen/vervolging uit les 1. U
kunt ook aan de kinderen
vragen of ze nog weten wat het
betekent of het de kinderen op
laten
zoeken
in
hun
woordenboek.

God werkt op vele verschillende manieren om de mensen het goede
nieuws van de verlossing te laten horen. Er was eens een Afrikaanse
man, die op een weg door de woestijn terugreed naar zijn land
Ethiopië. Hij kwam net uit Jeruzalem, waar hij God aanbeden had.
Terwijl hij in zijn rijtuig zat, las hij uit het Oude Testament.

Gebruik een kaart van de
Middellandse
zee en
de
omliggende landen, zodat de
kinderen de reizen van Paulus
op de kaart kunnen volgen en
ook kunnen zien waar deze
plaatsen liggen.

Ondertussen leidde God Zijn dienaar Filippus naar diezelfde
woestijn-weg. De Heilige Geest, die God is, leidde hem naar het
rijtuig van de Ethiopiër. Toen Filippus naar het rijtuig liep hoorde
hij de man hardop uit het Oude Testament lezen. “Begrijpt u wel
wat u leest?” vroeg Filippus.

Zie Handelingen 8: 26-37.
Misschien vinden kinderen het
leuk om de geschiedenis van
Filippus en de Ethiopiër uitte
beelden. Laat een kind zich
erop voorbereiden om Jesaja
53: 7- 8 voor te lezen, het
schriftgedeelte
dat
de
Ethiopiër aan het lezen was.
(Wees voorzichtig om niet uw
les te veel te onderbreken.)

“Nee, ik heb iemand nodig die het mij uitlegt,” antwoordde de man
en hij nodigde Filippus uit, bij hem in het rijtuig te komen zitten.
Filippus legde het Bijbelgedeelte uit en de man geloofde
Heere Jezus als de Verlosser die zijn zonde wilde vergeven.
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Zet het woord “Vervolging” bij
de andere woorden in het
insteekkarton.

in de

Een andere man, Cornelius, woonde in Caesarea. Hij aanbad God wel,
maar hij kende de Heere Jezus niet. Hij moest de Heere Jezus
leren kennen als de Zoon van God en weten wat Hij voor hem gedaan
had. God vertelde Zijn dienaar Petrus op een bijzondere manier hoe
hij Cornelius kon ontmoeten en toen geloofde deze man met zijn
hele familie ook in de Heere Jezus als hun Verlosser.
De boodschap van Verlossing verspreidde zich en God gebruikte
daarbij een heleboel mensen. God kan iedereen gebruiken die voor
Hem wil leven.
De vorige keer hoorden we dat een groep mensen uit Antiochië de
Heere Jezus als hun Verlosser had aanvaard. De discipelen in
Jeruzalem stuurden Barnabas naar hen toe om hen te bemoedigen.
Barnabas ging naar Tarsus om Paulus te zoeken, zodat die hem kon
helpen. Samen keerden ze terug en werkten onder de christenen in
Antiochië. Ze bleven hen daar een jaar lang onderwijzen. Wat zal
Paulus blij geweest zijn, dat hij deze nieuwe christenen mocht
helpen groeien in hun geloof.
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Zie Handelingen 10: 1- 48. Wijs
Caesarea op de kaart aan.

Op een dag toen drie oudsten (ouderlingen of leiders) van de kerk
van Antiochië samen met Paulus en Barnabas tot God aan het bidden
waren, sprak de Heilige Geest tot hen en gaf hen een bijzondere
opdracht. Hij zei: “Zet Barnabas en Paulus apart voor het werk waar
Ik hen voor geroepen heb.” God zou Paulus nog verder laten zien hoe
hij Hem zou moeten dienen. De oudsten van de kerk baden opnieuw
met hen en legden toen hun handen op de twee mannen, waarmee ze
hen de zegen van God meegaven.
Markeer
de
eerste
zendingsreis van Paulus met
een andere kleur stift of garen.
Verbind (1) Antiochië met (2)
Salamis (Cyprus)

Toen werden Paulus en Barnabas uitgezonden om het evangelie te
prediken. De mensen die bij de kerk van Antiochië hoorden lieten
hen gaan als hun zendelingen. Paulus en Barnabas wisten dat de
gelovigen van die gemeente voor hen zouden bidden, terwijl zij de
mensen over de Heere Jezus vertelden. Deze gemeente zou hen
ook op andere manieren helpen.

Paulus, Gods dienaar

Plaat 3-2

Waar gingen de eerste zendelingen naar toe? De Heilige Geest
maakte hen duidelijk dat ze in een boot moesten stappen en naar
het eiland Cyprus zeilen. Cyprus ligt in de Middellandse zee. De
zendelingen reisden het hele eiland over met Gods heerlijke nieuws.
Ze begonnen in Salamis, de grootste stad in het oosten van Cyprus;
daar predikten Paulus en Barnabas het Woord van God in veel
Joodse synagogen. Ze wilden dat overal de mensen zouden weten,
dat Jezus de Zoon van God is. Veel mensen gingen, toen ze naar de
zendelingen luisterden, in de Heere Jezus geloven.

Verbindt (2) Salamis met (3)
Pafos (Cyprus.)

Als jij de Heere Jezus als jouw Verlosser kent, dan wil God dat jij
ook over Hem vertelt. Wat staat er in onze tekst voor vandaag?
(Zeg met elkaar Marcus 16: 15 op.)
De Heere Jezus vindt het fijn als jij van Hem wilt getuigen, b.v.
door te vertellen hoe jij in Hem bent gaan geloven. En dat Hij aan
het kruis gestorven is om de zonden van de hele wereld te dragen.
(Herhaal in het kort de evangelie-boodschap.) De Heilige Geest zal
jou de moed geven om met anderen over de Heere Jezus te
spreken. Soms zullen ze naar je willen luisteren, maar wees er op
voorbereid dat je mensen ontmoet die niet blij zijn als je over de
Heere Jezus vertelt. Ze lachen jou uit of schelden op jou of pesten
jou op een andere manier. Denk er aan dat de Heere Jezus bij jou is
en dat Hij jou nooit zal verlaten. En God zal jou zegenen, omdat jij
bereid bent een getuige voor Hem te zijn. Als jij een christen bent,
dan vindt God het fijn als jij over Hem spreekt.
Heel veel mensen gingen in de Heere Jezus geloven toen Paulus en
Barnabas het evangelie in de synagogen predikten. Ze wilden dat
iedereen zou weten dat Jezus de Zoon van God is.
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Laat de kaart met de Centrale
Waarheid zien of doe hem op
het bord: Gods Woord moet
verder verteld worden.

Handleiding

Plaat 3-3
Kort daarna gingen de zendelingen naar de stad Pafos. Daar
ontmoetten ze Elymas, een Joodse tovenaar en valse profeet. (Een
tovenaar werkt door de kracht van Gods vijand, de Satan.) Elymas
was in dienst van de landvoogd.
Op een dag hoorde de landvoogd Sergius, die een verstandig man
was, van Paulus en Barnabas. Hij liet de zendelingen bij zich komen
om Gods boodschap te vertellen. Maar toen Elymas dat hoorde,
werd hij woedend. Hij deed alles wat hij kon, om ervoor te zorgen
dat Paulus en Barnabas de landvoogd niet zouden bezoeken. Elymas
wilde niet dat hij de waarheid van het woord van God zou horen.

Laat een ander van de leiding
zich voorbereiden om met een
bord, waarop de naam Elymas
staat, naar voren te komen. Hij
moet een stop-teken ophouden
en heel hard “Stop! Stop!”
roepen.
Dit
kan
een
onderbreking zijn om de
kinderen
“betrokken”
te
houden”.

Maar Paulus, die wist dat God met hem was, keek Elymas recht in de
ogen en zei met een krachtige stem: “U bent een zoon van de duivel
en een vijand van alles wat goed is. U zit vol van list en bedrog. Zult
u nooit ophouden om de rechte paden van de Heere te verdraaien?”
“U zult blind worden en een tijd lang zult u het licht van de zon niet
meer kunnen zien.”
Onmiddellijk werd Elymas blind. Hij kon niets meer zien! Hij tastte
rond naar iemand die hem kon leiden. Toen Sergius zag wat er was
gebeurd, ging hij in de Heere Jezus geloven. Wat was dit voor
Paulus en Barnabas een geweldig begin van hun zendingsreis! Een
landvoogd, een belangrijk iemand van de regering, die christen werd!
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Weer had God Zijn macht laten zien door een wonder. Elymas had
proberen te voorkomen dat Sergius de waarheid zou horen, maar
God gebruikte Paulus om het goede nieuws over de Heere Jezus te
vertellen.
Als jij in de Heere Jezus gelooft, dan wil God dat jij anderen over
Hem vertelt. Dat is lang niet altijd gemakkelijk. Misschien wil
iemand die de Heere Jezus niet kent, jou er wel van afhouden er
met iemand over te spreken. Vergeet niet dat God met jou is en dat
Hij jou moed geeft. Misschien heb jij je vriendje uitgenodigd voor
de Goed Nieuws club® of om mee te gaan naar de kerk, waar hij
over de Heere Jezus kan horen. Maar er is iemand, die zegt dat hij
nooit moet gaan. Of misschien vertelt de meester of juf wel van de
evolutie en beweert dat dit waar is en jij probeert er voor uit te
komen wat jij gelooft, maar de meester of juf laat je niet eens
uitpraten.
Mensen die niet geloven dienen, zonder het te weten, de Satan. Zij
proberen anderen ervan af te houden over de Heere Jezus te
spreken of over de Heere Jezus te horen.
Als de Satan jou ervan probeert af te houden om met anderen over
de Heere Jezus te spreken, dan moet je tegen de Heere zeggen dat
jij een getuige voor Hem wil zijn. Bid voor moed om je mond open te
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doen en de waarheid te zeggen. Zorg dat je Hem ook dankt

Houd de kaart met de Centrale
Waarheid omhoog of wijs de
Centrale Waarheid aan op het
bord.

God liet Zijn grote macht zien en gebruikte Paulus om het goede
nieuws van de Heere Jezus te vertellen. Als gevolg daarvan, werd de
landvoogd Sergius christen.
En dat was nog maar het begin! Luister eens naar wat er toen
gebeurde!
Ga door met de plaatsen te
verbinden van de eerste
zendingsreis van Paulus, door
de steden Pafos (3) en Lystra
(4) met elkaar te verbinden.

(Natuurlijk is Paulus eerst in
Perge gekomen. Daarna ging hij
naar Antiochië. Nadat Paulus
doorgereisd is naar Ikonium en
hij
ook
daar
vrijmoedig
getuigden werden de Joden,
die hier niets van wilde weten
zo boos dat er een oploop
ontstond. Paulus, met de zijne
o.a. naar Lystra.)
Zet de woordstrook “wonder”
in het insteekkarton

In Lystra kregen Paulus en Barnabas met een heel ander probleem
te maken. Daar was een man, die al vanaf zijn geboorte verlamd was.
Hij had nog nooit gelopen. Terwijl hij luisterde naar Paulus en
Barnabas toen die over de Heere Jezus spraken, keek Paulus deze
man eens goed aan. Paulus kon aan hem zien, dat hij echt geloofde
dat de Heere Jezus hem beter kon maken. En daarom zei Paulus:
“Ga op uw voeten staan!” En de man sprong op en liep.
Wonder - een bovennatuurlijk iets, dat alleen God kan doen, omdat
Hij almachtig is. (Laat de kinderen dit in hun woordenboek
schrijven.)
Het was een wonder! Paulus had het uit zichzelf nooit kunnen doen,
want hij bezat die kracht niet zelf. God deed het en daarvoor
gebruikte Hij Paulus. God deed het wonder! Een wonder is iets, dat
alleen God kan doen.

Plaat 3-5
Toen de mensen zagen wat er met de verlamde man gebeurd was
riepen ze: “De goden zijn neergedaald in mensengedaante!” De
mensen dachten dat Paulus en Barnabas goden waren! Jullie moeten
weten dat de mensen uit Lystra, in plaats van de ware en levende
God, veel goden aanbaden. Ze hadden beelden van deze goden. Een
heette Jupiter en een ander Mercurius. De enige ware God en
Jezus Christus Zijn Zoon kenden ze niet. Dus dachten de mensen
dat hun goden in de gedaante van Paulus en Barnabas bij hen
gekomen waren en zij wilden hen vereren.
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Het voert hier in de les te ver
maar misschien is het goed om,
vooral met oudere kinderen,
hierover na te praten. Want,
helaas, zijn er ook mensen in
dienst van satan die wonderen
kunnen doen of op wonderen
lijken. (Mattheüs 24: 24; 2
Thessalonicenzen 2: 9) Geef de
kinderen mee dat als ze heel
dicht bij de Heere Jezus leven
en doen wat Hij van hen vraagt
ze zich niet hoeven te
vergissen.

Plaat 3-4

Paulus, Gods dienaar

voor de kracht die Hij jou geeft om sterk te staan. In de Bijbel
staat: “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die
over u komen zal; en u zult mijn getuigen zijn.” (Hand. 1: 8) God kan
jou alle kracht geven, die jij nodig hebt om anderen over Hem te
vertellen.

Handleiding

Tegenwoordig zijn er veel mensen, die de ware, levende God en de
Heere Jezus Christus, Zijn Zoon, niet vereren. Sommigen vereren
de zon en de maan of de natuur en anderen vereren weer valse
goden of profeten. Sommige mensen vereren helemaal niemand. Ze
weten niets over het goede nieuws van de Heere Jezus of willen het
helemaal niet horen.
Misschien heb jij geleerd dingen als god te vereren, zoals de aarde
of de natuur. Maar God heeft de aarde en de natuur geschapen. Hij
schiep de aarde en alles wat daarop is; Hij heeft jou ook gemaakt!
Maar vanaf het moment dat jij geboren werd, heb jij niet naar Gods
wil geleefd en Zijn wetten niet gehouden. God noemt dat zonde.
Omdat God volmaakt en heilig is, kan Hij geen zonde verdragen.
Maar omdat Hij zoveel van jou houdt, heeft God ervoor gezorgd dat
jouw zonden vergeven kunnen worden. Dat is goed nieuws! Gods
volmaakte en enige Zoon, de Heere Jezus stierf aan het kruis en
gaf Zijn kostbare bloed om de straf voor de zonden van de hele
wereld weg te nemen, ook die van jou en mij.
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Er is geen andere manier om vergeving te krijgen. Het andere
gedeelte van het goede nieuws is, dat de Heere Jezus werd
begraven en dat Hij door God de Vader werd opgewekt uit de
doden. Hij leeft en zal altijd blijven leven. Hier staat het in Gods
Woord: “Dat Christus is gestorven voor onze zonden,
overeenkomstig de Schriften en dat Hij opgewekt is io de derde
dag, overeenkomstig de Schriften,” (1 Kor. 15: 3- 4). Alleen onze
almachtige God kan zoiets. Wat een geweldig nieuws!
Maar er zijn veel mensen, die het goede nieuws over de Heere
Jezus niet kennen of er niet in geloven. Ze vereren de enige ware
God niet. De mensen uit Lystra vereerden andere goden. Ze dachten
dat Paulus en Barnabas goden waren die in mensengedaanten naar
hun toegekomen waren en ze wilden hen vereren. De mensen hadden
een tempel waarin ze hun afgoden vereerden. De priester van de
tempel bracht ossen en bloemen om een offer aan Paulus en
Barnabas te brengen.
Toen de zendelingen merkten wat er aan de hand was, sprongen ze
tussen de mensen en riepen uit: “Waarom doen jullie dit? Wij zijn
net zulke mensen als jullie!”
Stel je voor dat Paulus en Barnabas zich door de mensen hadden
laten aanbidden? Zouden ze dan God gehoorzaam geweest zijn?
(Nee.) In de Bijbel staat: “De Heere, uw God, zult u aanbidden en
Hem alleen dienen.” Matt. 4: 10. Paulus en Barnabas zouden tegen
God gezondigd hebben, als ze zich door de bewoners van Lystra
hadden laten vereren.
Paulus en Barnabas konden de mensen er maar met moeite van
overtuigen, dat zij geen goden waren en niet vereerd mochten
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worden. Maar uiteindelijk geloofden de mensen hen.

Omdat dit vooral een les is om
het gelovige kind te helpen
groeien in Hem wordt het
evangelie kort samengevat.
Zorg ervoor dat de feiten
over het evangelie grondiger
behandeld worden in andere
onderdelen van het clubprogramma. (B.v. bij de object
les die na de Bijbelles in deze
handleiding staat.)

Laat iemand van de leiding een
bord om zijn nek hangen met
daarop: “Ongelovigen”. Laat
hem
een
stopteken
vasthouden en roepen: “Stop!
Stop!”

Toen kwamen er mensen uit andere plaatsen waar Paulus gepredikt
had naar Lystra. Zij waren niet tot geloof gekomen. Ze probeerden
nu de mensen te overtuigen dat Paulus een leugenaar was, een
bedrieger.

Plaat 3-6
Het gevolg was, dat de inwoners van Lystra, die eerst Paulus en
Barnabas hadden willen vereren, stenen naar hen begonnen te
gooien! Hierbij liep Paulus door de grote keien blessures op. Hij
werd buiten de stad gesleept en achtergelaten. De mensen dachten
dat hij dood was en zij waren er zeker van dat de boodschap van de
Heere Jezus niet verder doorgegeven zou worden.

Paulus, Gods dienaar

Sommige mensen uit Lystra gingen in de Heere Jezus geloven als
hun Verlosser.

Maar God had andere plannen. Hij wilde dat Paulus het evangelie in
nog veel meer plaatsen zou prediken. Toen de discipelen zich
rondom Paulus verzamelden, terwijl ze dachten dat hij dood was,
deed God iets buitengewoons.
Er staan heel wat moeilijke
plaatsnamen in deze les. Het
is niet zo belangrijk dat de
kinderen
deze
onthouden
maar het geeft duidelijk weer
dat alles zich wel op deze
wereld afgespeeld heeft. Het
is
geschiedenis,
niet
verzonnen.

Deel kaartjes uit waarop de
Centrale Waarheid staat, met
daarbij een groot “Ga” teken.
In de vorm van een cirkel of
het “stop” teken. U kent uw
groep kinderen zelf het
beste. Overweeg of dit de
beste tijd is om iets uit te
delen. Misschien is het beter
om dit na de club te doen. Als
u het na afloop uitdeelt kunt u
het hier misschien laten zien

Als wij naar onze kaart kijken, kunnen we zien hoe de boodschap van
Gods liefde zich aan het verspreiden is. De Bijbel spreekt over drie
lange zendingsreizen die Paulus gemaakt heeft. Dit was zijn eerste.
Hij vertelde zoveel mogelijk mensen over de Heere Jezus.
Paulus had zijn hele leven aan God gegeven om Hem te dienen. Toch
probeerde de Satan dat steeds te verhinderen.
Waarschijnlijk wil de Satan hetzelfde met jou doen. Jij weet dat jij
een kind van God bent en dat God het fijn vindt als jij anderen over
Hem vertelt. Misschien heb jij geprobeerd om te getuigen, maar
zette de Satan jou op alle manieren de voet dwars. (Herhaal Markus
16: 15 met elkaar.) Hij heeft jou ook Zijn kracht gegeven, bid voor
moed om je mond te openen en te spreken en dank Hem voor Zijn
kracht die Hij je geeft om het aan te kunnen.
Het goede nieuws van het Evangelie is voor jou. Als jij geen kind van
God bent, word je nog steeds door jouw zonden van Hem
gescheiden. (Evt. kunt u hier de object les met evangelie boodschap
die na de Bijbelles in deze handleiding opgenomen is presenteren.)
Maar het goede nieuws is dat de Heere Jezus Christus de straf
voor jouw zonden op zich genomen heeft toen Hij in jouw plaats aan
het kruis stierf.
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Wijs op de kaart met de
Centrale Waarheid.

Paulus stond op en liep springlevend de stad binnen! Dat kan God
alleen!

Handleiding

In de Bijbel staat: “Maar allen die Hem (de Heere Jezus)
aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God
te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” (Joh. 1: 12)
( Die
geloven dat Hij voor hen gestorven is en opgestaan.)
Wil jij tegenover God erkennen dat jij een zondaar bent en dat jij
je van je zonden wil afkeren en de Heere Jezus als jouw Verlosser
wilt aannemen? Als jij dat doet, zal Hij al jouw zonden vergeven en
jouw Zijn kind maken. Je kunt het nu doen daar waar je zit of
vanavond thuis. Maar doe het, het is heel belangrijk om hierover na
te denken.

Objectles:
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Presentatie: Waarom moest de Heere Jezus aan het kruis sterven?
(Laat de kinderen antwoorden.) Ja, omdat wij zondaren zijn. Dit
hart beeldt uit wie je werkelijk van binnen bent. (Laat de
onbeschreven zijde van het hart zien.) Je probeert misschien de
verkeerde dingen die je doet te verbergen of je doet ze in het
geheim of je zegt dat je ze niet gedaan hebt. Maar God kan in jouw
hart kijken. (Houd het papier tegen het licht, zodat je er doorheen
kunt kijken en laat de kinderen de woorden lezen.) God ziet jouw
egoïsme, gemene gedachten, leugens - alles waarin je Hem
ongehoorzaam bent. De enige manier waarop God de zonden in jouw
hart kan vergeven is als jij gelooft dat de Heere Jezus jouw
Verlosser is.

Liegen
Vloeken
Ongehoorzaamheid

Viese boekjes lezen

Stelen
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Nodig de kinderen uit tot
Christus te komen, op de
manier die hier aangegeven
wordt of op een manier die u
beter
vindt.
Stel
uzelf
beschikbaar om met ze te
praten over de Heere Jezus.
(Zie het gedeelte in de
inleiding op blz. 13 dat
hierover meer uitleg geeft.)

God ziet je hart.
Voorbereiding:
Teken met behulp van een
viltstift een hart op een stuk
papier
en
schrijf
verschillende zonden, die voor
uw club van toepassing zijn in
het hart. Draai het papier om
en trek met dezelfde stift
over, wat u opgeschreven
hebt, waardoor de letters aan
de achterkant ook te lezen
zijn. Neem een schoon stuk
papier. Trek met de viltstift
alleen het hart over. Draai
het papier om en trek met een
dun potlood de woorden over
die in spiegelschrift staan.
Gooi het eerste stuk papier
weg.

Quizidee
De eerste zendingsreis van
Paulus.
Verdeel de kinderen in twee
groepen. Stel iedere groep om
de beurt een vraag. Als een
kind
de
vraag
goed
beantwoordt, schrijft u een
stad waar Paulus geweest is op
een blad papier. Schrijf de
steden in deze volgorde op. (1)
Antiochië, (2) Salamis, (3)
Pafos, (4) Lystra, (5) Attalia,
(6) Antiochië.
Als alle vragen gesteld zijn, is
het team met de langste lijst
winnaar.
Antiochië
Salamis
Pafos
Lystra
Attalia
Antiochië

Praktijkoefening
“Ik wil jou iets vertellen.”
Vergroot de plaatjes die op de volgende pagina staan en plak ze op
een groot stuk papier (of maak simpele tekeningetjes). Vraag de
kinderen wat je moet weten om bij de Heere Jezus te gaan horen
en schrijf dit achter elke tekening in een eenvoudig zinnetje. Laat
de kinderen uw aantekeningen op het papier (hier onder) gebruiken
om samen met een ander kind te oefenen in het getuigen. Maak
kopieën en geef er elk kind een, om te gebruiken als ze deze week
gaan getuigen
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1. Hoe hoorde een Afrikaanse man in de woestijn van de Heere
Jezus? (God stuurde Filippus om het hem te vertellen.)
2. Naar welke gemeente werd Paulus de eerste keer als
evangelist gestuurd? (De gemeente in Antiochië.)
3. Wie reisde met Paulus mee? (Barnabas.)
4. Naar welke plaats liet de Heilige Geest Paulus en Barnabas
het eerst gaan op hun zendingsreis? (Het eiland Cyprus.)
5. Hoe probeerde de Satan Sergius Paulus er van af te houden
naar het evangelie te luisteren? (Hij deed dat door de
tovenaar, Elymas.)
6. Op welke manier kan jij er van af gehouden worden om naar
het evangelie te luisteren? (Pas het antwoord toe op de
groep kinderen die u voor zich heeft.)
7. Waarom ging Sergius in de Heere Jezus geloven? (Hij zag
Gods macht, waardoor de tovenaar Elymas blind werd.)
8. Wat was het eerste wonder van God in Lystra? (De genezing
van de verlamde man.)
9. Wat dachten de mensen van Lystra dat Paulus en Barnabas
waren? (Goden)
10. Waarom lieten Paulus en Barnabas zich niet door de mensen
vereren? (In de Bijbel staat dat we alleen maar de enige
ware God mogen vereren.)
11. Waarom probeerden de mensen in Lystra Paulus te doden?
(Ongelovigen uit andere plaatsen gingen kwaad van Paulus
spreken.)
12. Zeg de tekst op die we met elkaar geleerd hebben. (Markus
16: 15.)

Paulus, Gods dienaar

Herhalingsspel

Handleiding
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Verwerking
Het IKEG heeft werkjes bij deze les beschikbaar in een apart
werkboek.
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Paulus, Gods dienaar

Les 4
Paulus leert zich in de
Heere te verblijden
Lesoverzicht
Bijbelgedeelte:

Handelingen 16: 11- 40.

Bijbeltekst om aan te leren: ”Verblijd u altijd in de Heere;
ik zeg het opnieuw: Verblijd u.”
Filippenzen 4:4.
Centrale Waarheid:

Verblijd je in de Heere.

Toepassing gelovig kind:

Je kunt je in de Heere
verblijden ook als het moeilijk
is.

Toepassing niet-gelovig kind: De Heere geeft jou blijdschap
als jij Hem hebt aanvaard als
jouw Verlosser.
Platen 4:1-6
De centrale waarheid,
uitgeschreven of uitgeprint
insteekkarton; landkaart;
woordstrook: Verblijden.

Beschikbaar stellen:

Stel uzelf beschikbaar voor
een pastoraal gesprek met de
kinderen tijdens één van de
programma onderdelen.

Verwerking:

Werkjes voor oudere en
jongere kinderen.
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Visuele hulpmiddelen:
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Handleiding

Lesschema
I.

INLEIDING
Spelletje - Verdrietig of blij..

II.

ONTWIKKELING VAN DE GEBEURTENISSEN
A. Paulus en Silas zeilen naar Filippi waar ze het evangelie
brengen. (16: 11- 13)
B.

Een waarzegster volgt Paulus en Silas en roept ze na.
(16: 16- 17)
C. Paulus beveelt de boze geest, in de naam van de Heere
Jezus, eruit te gaan. (16: 18)
D. Haar eigenaars worden kwaad en beschuldigen Paulus en
Silas. (16: 19- 21)
E. De menigte eist dat de mannen gestraft worden. (16:
22)
F. Paulus en Silas worden geslagen en in de gevangenis
gezet. (16: 23- 24)
G. Midden in de nacht horen de andere gevangenen hen
zingen en bidden. (16: 25)
H. Door een aardbeving gaan alle gevangenisdeuren open en
gaan de boeien los. (16: 26)
I. De gevangenbewaarder denkt dat iedereen ontsnapt is,
hij wil zichzelf doden. (16: 27)
J. Paulus voorkomt dat door hem te vertellen dat iedereen
er nog is. (16: 28)
K. De gevangenbewaarder vraagt aan Paulus en Silas hoe
hij behouden kan worden.
L. Paulus en Silas leggen hem dit uit. (16: 31)
M. De gevangen bewaarder verzorgt de zendelingen. Hij is
blij over zijn redding. (16: 32- 34)
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III

CLIMAX
N. God verandert de nare ervaring van Paulus en Silas in
blijdschap en overwinning (16:34)

IV

EINDE
O. Paulus en Silas worden vrijgelaten. (16: 35- 39)
P. Voordat ze vertrekken bemoedigen Paulus en Silas de
andere christenen. (16: 40)
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Aanleren van de Bijbeltekst

Inleiding

Verblijden

Leg de kinderen uit dat Paulus
deze tekst schreef aan de
gelovigen uit de stad Filippi,
waar ze meer over zullen horen
in deze les.

Teken op een groot stuk papier een hart met daarin het woord
“verblijden”. Je gaat je verblijden als je blij bent met je hele hart.
Dat betekent het woord “verblijden”. Waar komt blijdschap
vandaan? Van leuke dingen die je doet? Nee. Blijdschap blijft bij jou
zelfs al gebeuren er dingen die niet leuk zijn. God wil dat als je Hem
kent, jij je verblijdt. Maar wanneer? Laten we eens kijken naar onze
tekst van vandaag en kijken of we er achter komen.

Paulus, Gods dienaar

Tekst om aan te leren: ”Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het
opnieuw: Verblijd u.” Filippenzen 4:4.

Presentatie
Lees zelf de tekst voor uit uw Bijbel of laat één van de kinderen het
doen en zeg hem dan samen met de kinderen op.

Uitleg

ik zeg het opnieuw - De apostel Paulus moedigt ons nog een keer
aan, zo van “doe het nou maar, het is beter voor je!” Ga dus maar
liever niet mopperen of klagen als iets tegenzit, heb geen
medelijden met jezelf. Ga de Heere Jezus bedanken voor wat Hij
voor jou gedaan heeft, dan word je vanzelf weer blij.
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Verblijd u altijd in de Heere - Wat betekende ook al weer
verblijden? (Blij zijn met je hele hart) Als je denkt aan alles wat de
Heere Jezus voor jou gedaan heeft en aan alles wat Hij beloofd
heeft, wordt je hart dan niet vol blijdschap? Zoals het in onze tekst
staat is het een aanmoediging! Blijdschap is niet een emotie waar je
op moet gaan zitten te wachten. Nee, omdat Paulus hier deze
aanmoediging geeft dat we ons mogen verblijden in de Heere is het
iets wat we echt mogen doen. Daarom is het ook mogelijk om je
altijd te verblijden al is dit niet altijd gemakkelijk. Waarin moeten
we ons verblijden? In de Heere. We moeten denken aan de Heere
Jezus en wat Hij voor ons gedaan heeft. Dan realiseren we ons dat
we Zijn kinderen zijn en dat we een hemelse Vader hebben Die om
ons geeft. Wanneer we bewust aan deze dingen denken zullen we
zelfs onder moeilijke omstandigheden de blijdschap van de Heere in
ons hart ervaren. Altijd als je je op de wonderlijke dingen van de
Heere Jezus richt en dan aan Hem denkt is het mogelijk om blij te
zijn.

Handleiding

Toepassing
Niet gelovig kind: Als jij nog niet gelooft dat de Heere Jezus voor
jouw zonden aan het kruis gestorven is, heb je deze echte
blijdschap niet. In onze Bijbelles zal je horen hoe Paulus iemand
vertelde hoe hij behouden, gered, kon worden.
Gelovig kind: Als jij een kind van God bent, kun jij je zelfs in de
Heere verblijden als je het moeilijk hebt. Als je weet dat God bij
jou is en nooit zal veranderen, maakt dat je blij; zelfs als er nare
dingen om jou heen gebeuren. God alleen kan jou echte blijdschap
geven

Aanleren
Herhaal deze tekst een aantal keer met gebruik van de
aanleertekst. Vraag dan de jongens om het woord “verblijd” met
luide blijde stem te zeggen en de meisjes de andere woorden te
laten opzeggen. Iedereen leest Filippenzen 4: 4, de Bijbeltekst
verwijzing. Wissel dan om.

Bijbelles
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Inleiding
Laten we even een spelletje doen. Als ik iets opnoem wat jullie blij
maakt, steken jullie je duim omhoog. Als ik iets opnoem wat jullie
verdrietig maakt, doen jullie je duim naar beneden. (Noem
verschillende dingen - patat, baby, alarm, griep, school, video,
vriendjes, enz. ) Soms gebeuren er dingen die ons blij maken en
soms dingen die ons juist verdrietig maken. Maar wat staat er in
onze tekst? (Herhaal met elkaar Filippenzen 4: 4)
In het verhaal van vandaag heeft Paulus het heel moeilijk. Is hij dan
blij? Zal hij zich kunnen verblijden?
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Plaats
de
“verblijden”
insteekkarton

woordstrook
in
het

Ontwikkeling van de gebeurtenissen

2 Timotheüs 1: 5. Eunice de
grootmoeder en Loïs de moeder
van Timotheüs waren gelovige
vrouwen en zullen Timotheüs
vast over de Heere verteld
hebben en hem tot de Heere
hebben
geleid.
Wees
enthousiast als u de kinderen
het evangelie vertelt.

Paulus was klaar voor zijn tweede zendingsreis. Deze keer besloot
hij Silas met zich mee te nemen.
Het derde lid van dit zendingsteam was Timotheüs, een jonge man,
die Paulus in Lystra ontmoet had. Lystra was de plaats waar Paulus
werd gestenigd en buiten de stad gesleept. Hij was weer
teruggegaan om de christenen daar te bemoedigen.
De drie zendelingen staken de zee over naar Filippi, de hoofdstad
van Macedonië. Verbind de plaatsen waar Paulus op zijn tweede zendingsreis
naar toegaat (1) Antiochië met (2) Filippi.

Daar wilden ze de mensen gaan vertellen over Gods geweldige
redding doordat de Heere Jezus voor hun zonden was gestorven en
weer was opgestaan. De drie zendelingen gingen op de sabbat naar
de kant van de rivier waar vrouwen bij elkaar kwamen om te bidden.
Daar predikten ze het evangelie. Deze vrouwen dienden God wel,
maar kenden de Heere Jezus niet. Er kwamen vrouwen tot geloof en
ook hun gezinsleden. Vanaf die tijd kwamen de gelovigen daar bij
elkaar om de Heere te dienen. Natuurlijk waren ze zich niet bewust
van het probleem dat zich zou voordoen.

Paulus, Gods dienaar

Gebruik een landkaart om de
kinderen te laten zien waar hij
heen reisde. Geef iedere plaats
waar hij kwam een nummer en
verbind deze plaatsen met een
gekleurde viltstift of draad,
zoals bij de vorige lessen.
Gebruik bij deze les een nieuwe
kleur,
om
de
tweede
zendingsreis van Paulus te laten
zien.

Plaat 4-1
Op een dag toen Paulus en Silas weer naar de gebedsplaats gingen,
kwam een slavin hen storen. In de Bijbel staat dat ze een
waarzegster was. Satan, de vijand van God, had er voor gezorgd dat
zij de mensen kon vertellen wat er in de toekomst met hen zou
gebeuren. De mensen betaalden voor haar voorspellingen en op die
manier werden de eigenaren van het meisje rijk.

Wat ze schreeuwde was waar, maar Paulus was er niet blij mee. Op
een dag toen het meisje dat weer riep, draaide Paulus zich om en zei
tegen de boze geest die in haar zat: “ik gebied u in de Naam van
Jezus Christus uit haar weg te gaan!”

Plaat 4 - 2
Onmiddellijk verliet de boze geest het meisje! Toen de mannen
zagen dat ze niets meer aan haar konden verdienen, werden ze
razend! Ze grepen Paulus en Silas en sleepten hen naar het
marktplein voor de burgemeesters. “Deze mensen brengen onze stad
in rep en roer,” riepen ze. “Ze leren dingen die tegen de Romeinse
wet ingaan!”
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Het meisje liep elke dag achter Paulus en Silas aan en schreeuwde
hen dingen na. Ze zei bijvoorbeeld: “deze mensen zijn
dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot
behoudenis boodschappen.”

Handleiding

De burgemeesters luisterden naar deze boze mannen. Een grote
groep mensen kwam er omheen staan. Toen besloten de
burgemeesters dat Paulus en Silas gegeseld moesten worden.

Plaat 4 - 3
Ze werden met zwepen op hun blote rug geslagen; hierdoor kregen
ze grote wonden. En toen werden ze in de binnenste cel van de
gevangenis opgesloten. Hun voeten werden in een blok geslagen grote houten blokken, met holtes voor hun enkels en misschien ook
wel voor hun polsen!
Daar zaten ze nu met een bloedende rug, hun voeten in het blok en
in het pikkedonker. Wat zouden Paulus en Silas nu een goede reden
hebben om te mopperen en te klagen. Ze waren naar deze stad
gekomen om te doen wat God van hen wilde. En nu waren ze zo
wreed behandeld. Zouden ze er nu zin in hebben om zich te
verblijden?
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Misschien heb jij het op dit moment erg moeilijk en heb je er ook
helemaal geen zin in om je te verblijden. Misschien ben je wel
verdrietig omdat jullie verhuisd zijn en je vriendjes nu ver weg
wonen. Of je bent boos omdat jouw ouders gescheiden zijn en je nu
bij één van je ouders woont. Sommige jongens en meisjes reageren
op moeilijkheden door te mopperen en gemene dingen te zeggen:
misschien heb je je in moeilijke tijden wel eens afgevraagd of God
wel weet wat Hij aan het doen is in jouw leven. Maar als je een
christen bent mag je op die manier niet reageren. In de Bijbel staat
dat we ons altijd in de Heere moeten verblijden.(Herhaal met elkaar
Filippenzen 4: 4)
Als jij in de Heere Jezus gelooft als jouw Verlosser, dan kun je je
altijd in God verblijden, ook als je het moeilijk hebt. God verandert
niet, ook al veranderden jouw omstandigheden van goed naar slecht.
Als je dat beseft, geeft je dat van binnen vrede en blijdschap. Al
zijn de omstandigheden moeilijk, toch kun je van binnen blij zijn.
Paulus en Silas hadden het erg moeilijk. Zouden ze zich nu nog willen
verblijden? Zou het niet gemakkelijker voor hen zijn om te
mopperen en te klagen in plaats van zich te verblijden? Maar ze
mopperden en klaagden niet. Ze baden. Midden in de nacht, toen de
meesten sliepen, begonnen ze te zingen! Ze zongen liederen ter ere
van God. Ze hebben gedacht aan wie God is en wat Hij voor hen
gedaan had.
De andere gevangenen zullen zich vast afgevraagd hebben wat er nu
aan de hand was. Wie zingt er nou in de gevangenis? En dan nog
midden in de nacht? Ze waren gewend om vloeken en schelden te
horen. Ze zullen vast nooit iemand gehoord hebben in de gevangenis
die blij was!
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Laat de kaart met de Centrale
Waarheid zien.
U zou dit met de hele club
kunnen uitbeelden. U laat de
kinderen op de grond zitten,
met hun benen en armen stevig
gekruist alsof ze in de boeien
zitten. Vraag hoe de kinderen
zich nu voelen.

Leg er gedurende de hele les
de nadruk op dat God nooit
verandert, naar Maleachi 3: 6
“Voorwaar, Ik, de Heere, ben
niet veranderd en u kinderen
van Jakob, bent daarom niet
omgekomen.”
Laat iedereen doodstil zijn.
Laat verschillende kinderen
vertellen hoe goed God is, zelfs
als het leven niet fijn is. Na
een korte tijd van uitwisseling,
gaat u met de kinderen een
loflied zingen.
U kunt ook aan de kinderen
vragen wat voor liederen Paulus
en Silas gezongen zouden
kunnen
hebben
of
zeg:
misschien hebben Paulus en
Silas wel een lied gezongen
zoals... en dan noemt u een
loflied en u stelt voor dat met
elkaar te gaan zingen.

Opeens gebeurde er iets! Er kwam een gerommel in de grond onder
hen. Al gauw begon alles te schudden - het was een aardbeving.

Plaat 4-4
De gevangenbewaarder werd wakker van al het lawaai. Wat schrok
hij, toen hij zag dat de gevangenisdeuren wijd openstonden en de
ketenen op de grond lagen. Als zijn gevangenen waren ontsnapt, kon
hij gedood worden.

Paulus, Gods dienaar

God had geluisterd naar de gebeden en lofliederen van Paulus en
Silas en Hij was er heel blij mee. God had voor een aardbeving
gezorgd, waardoor de vloer van de gevangenis ging schudden! De
zware ijzeren deuren vlogen open! De kettingen en boeien van alle
gevangenen gingen los en vielen op de grond! Binnen een paar
seconden was alles veranderd. Paulus en Silas hadden kunnen
ontsnappen.

Doodsbang greep de gevangenbewaarder naar zijn zwaard om zich
van het leven te beroven.

Plaat 4-5
Maar Paulus zag wat er gebeurde en riep: “Doe u zelf geen kwaad!
Want we zijn allemaal hier!”

Als jij je vertrouwen op de Heere Jezus hebt gesteld als jouw
Verlosser, dan kun jij je ook in de Heere verheugen, zelfs als je het
moeilijk hebt. Ben jij een lange tijd van huis geweest, omdat je
ouders gingen scheiden? Ben je bij je vriendjes vandaan verhuisd?
Of is er iets anders waar je het moeilijk mee hebt? Hoe kun je in
zulke omstandigheden blij zijn? Bijvoorbeeld door te denken aan
iets wat God vroeger voor jou heeft gedaan - een probleem
waarmee Hij jou geholpen heeft, een Bijbeltekst waardoor je
bemoedigd werd of een waarheid over God, waardoor je sterk kon
staan (Hij is almachtig, altijd dezelfde, altijd bij jou). Wees dan
blij! Dank de Heere. Zing een loflied, schrijf een gedicht of maak
een tekening, iets dat je eraan herinnert hoe groot God is.
God wil niet dat jouw blijdschap afhankelijk is van de
omstandigheden waarin je verkeert. Hij wil dat jouw blijdschap
afhankelijk is van Hem. Als jij niet steeds aan je problemen
57
denkt, maar in plaats daarvan aan God, dan zal Hij jou die

Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap

Wijs naar de kaart met de
Centrale Waarheid op uw bord
of houd deze omhoog.

Iemand gaf de gevangenbewaarder een brandende fakkel en hij
kwam bevend naar Paulus en Silas toe. Hij haalde Paulus en Silas uit
de binnenste gevangenis. Wat zal hij opgelucht geweest zijn. Paulus
en Silas hadden zijn leven gered! Nu wilde hij, meer dan ooit, de God
leren kennen waardoor deze mannen blij konden zijn in nare
omstandigheden; de God die hen op zo'n wonderbaarlijke manier
geholpen had.

Handleiding

vrede van binnen geven en zorgen dat jij je kunt verblijden. In de
Bijbel staat: “weest niet bedroefd, want de vreugde van de Heere,
dat is uw kracht” (Nehemia 8: 11) .
Je kunt blij zijn omdat je weet dat God altijd bij je is; en als jij je
verheugt, dan heb je Gods kracht om moeilijke omstandigheden aan
te kunnen. Vraag God om kracht. Je vreugde zal blijken uit je
vrolijke woorden en je opgewekte houding. Misschien wil iemand
anders God ook wel leren kennen als hij of zij ziet hoe God jou helpt
om blij te zijn. De gevangenbewaarder wilde de God van Paulus en
Silas, die hun zo geholpen had leren kennen. Hij leidde hen naar
buiten en vroeg hen: “Heren, wat moet ik doen, om zalig(gered) te
worden?”
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Het antwoord van Paulus en Silas aan de gevangenbewaarder was:
“Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig (dat betekent:
gered) worden!” Als hij zijn geloof, zijn vertrouwen op de Heere
Jezus zou stellen, Die voor zijn zonden gestorven was en Hem zou
aanvaarden als zijn Verlosser, dan zouden zijn zonden vergeven zijn.
Hij zou verlost zijn van de eeuwige straf en eeuwig leven krijgen.
Jij kunt ook gaan geloven dat de Heere Jezus jou verlost van jouw
zonden. Je bent met zonde geboren en die scheiden jou van de
heilige God. In de Bijbel staat: “Want allen hebben gezondigd en
missen de heerlijkheid van God.” (Romeinen 3: 23). Dat betekent dat
jullie en ik gezondigd hebben. We hebben niet gedaan wat God goed
vindt. Kun je aan zondige dingen denken, die jongens en meisjes
doen? (Laat de kinderen dingen opnoemen. Noem er zo nodig zelf
ook een paar.) Omdat zonde niet in Gods heilige aanwezigheid kan
bestaan, zouden wij voor altijd van Hem gescheiden zijn, als Hij niet
voor een oplossing van dit probleem gezorgd had. Want omdat Hij
zoveel van ons houdt, heeft God ervoor gezorgd dat jullie zonden
vergeven kunnen worden. Door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus.
De Heere Jezus kwam naar de aarde en leefde een leven zonder
zonde. Toen stierf Hij vrijwillig aan het kruis om de straf weg te
nemen, die jullie en ik voor onze zonden verdiend hebben. Aan het
kruis vloeide Zijn kostbare bloed uit Zijn handen en voeten en zo
betaalde Hij de prijs, die God voor de zonde vroeg (Hebr. 9: 22).
Alleen het bloed van Gods volmaakte Zoon kon die prijs betalen. De
Heere Jezus werd begraven en stond drie dagen later weer op uit
de doden, Hij leeft nu voor altijd in de hemel. Jij moet met je hart
geloven dat de Heere Jezus God de Zoon is, Die voor jou gestorven
en weer levend geworden is. Dan zul jij verlost worden van de straf
voor de zonde.
Dat antwoord gaf Paulus aan de gevangenbewaarder - dat hij
behouden kon worden en eeuwig leven kon krijgen door zijn
vertrouwen op de Heere Jezus te gaan stellen.
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Vraag de kinderen hoe zij de
vraag
van
de
gevangenbewaarder
zouden
beantwoorden. Spreek er in
het kort met hen over wat je
tegen iemand moet zeggen, als
je over de Heere Jezus
vertelt.
Schrijf
hun
antwoorden op een groot vel
papier.

Laat
de
kinderen
met
voorbeelden komen, zodat ze
begrijpen dat ze gezondigd
hebben.

Ook
al
is
deze
les
hoofdzakelijk voor gelovige
kinderen, toch moeten de
ongelovige kinderen van uw club
de boodschap van verlossing
horen. Laat de Heilige Geest u
leiden als u het Evangelie
uitlegt, leg de nadruk op de
feiten die uw toehoorders
nodig hebben.

Plaat 4-6
Er was een grote verandering gekomen. De man die hun
gevangenbewaarder was geweest, verzorgde nu vriendelijk de
wonden van Paulus’ en Silas’ rug. Toen vroegen de
gevangenbewaarder en zijn familie of ze zich konden laten dopen.
God veranderde de moeilijke ervaring van Paulus en Silas in
blijdschap en overwinning op het moment dat de gevangenbewaarder
en zijn familie werden gedoopt, waarmee ze hun geloof in de Heere
Jezus lieten zien.

Paulus, Gods dienaar

En de gevangenbewaarder geloofde! Op dat moment werd hij gered
van de straf voor de zonde. Wat was hij blij. En niet alleen de
gevangenbewaarder, maar iedereen die bij hem woonde geloofde en
werd behouden.

De gevangenbewaarder nam de zendelingen mee naar zijn eigen huis
en gaf hen te eten. Wat hadden ze een fijne tijd met elkaar.
De volgende morgen zei de gevangenbewaarder dat de
burgemeesters hadden gezegd, dat Paulus en Silas vrijgelaten
mochten worden. Maar Paulus wilde niet zomaar de stad verlaten. Ze
waren als Romeinse burgers gegeseld, terwijl ze niets verkeerds
hadden gedaan. Toen kwamen de burgemeesters zelf naar de
gevangenis om Paulus en Silas vrij te laten. Zo kon iedereen zien dat
ze niets verkeerds hadden gedaan en dat je dus wél over de Heere
Jezus mocht praten, zonder daarvoor in de gevangenis te moeten.

Wijs naar de kaart met de
Centrale Waarheid.

Paulus en Silas hadden zich verblijd toen ze in de gevangenis hadden
geleden. God had toegelaten dat ze door een moeilijke tijd
heengingen, zodat de gevangenbewaarder en zijn familie behouden
zouden worden.
Je zult lang niet altijd begrijpen waarom God jou door een moeilijke
tijd laat heengaan. Misschien begrijp je niet waarom Hij die
moeilijke omstandigheden niet wegneemt. Maar als jij gelooft in de
Heere Jezus als jouw Verlosser, kun jij je dan zelfs tijdens
moeilijkheden in Hem verheugen? De volgende keer probeer je, in
plaats van boos te worden of je zorgen te maken over je probleem,
er aan denken wat God voor jou gedaan heeft. Denk aan een
Bijbeltekst die jou bemoedigt of denk aan Wie God is. Dan word je
vanzelf weer blij! Dank de Heere voor wie Hij is. Zing een loflied,
schrijf een gebed of gedicht of maak een tekening, iets wat jou er
aan doet denken hoe groot God is.
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Voordat ze de stad verlieten, bezochten Paulus en Silas de gelovigen
van die stad nog een keer en spoorden hen aan zich in de Heere te
verblijden en Hem te dienen.

Handleiding

Denk aan de tekst van vandaag. (Zeg met elkaar Filippenzen 4: 4 op.)
Omstandigheden kunnen veranderen, maar God verandert nooit. Hij
is altijd bij je. Laat Zijn vreugde de kracht zijn, die je helpt om
moeilijke omstandigheden aan te kunnen. En laat die vreugde zien,
door opgewekt te zijn. Volgende week mag je vertellen hoe God jou
heeft geholpen om in moeilijke omstandigheden toch blij te zijn.
Dan kunnen we ons allemaal samen met jou verheugen.
Ware vreugde (blij zijn is de buitenkant, de smile die anderen zien.
Vreugde komt van binnenuit en komt, in dit verband, van de Heere.)
krijg je als je de Heere Jezus als je Verlosser kent. Als jij nog niet
in Hem gelooft, dan geldt de boodschap die Paulus jaren geleden aan
de gevangenbewaarder gaf, ook voor jou. “Geloof in de Heere Jezus
Christus en u zult zalig (gered) worden!” (Hand. 16: 31). Begrijp je
dat je verlost moet worden van de eeuwige straf voor de zonde?
Dan moet je doen wat Paulus heeft gezegd. Je geloof/vertrouwen
stellen op, dat betekent dat je niet denkt dat je het zelf wel met
God in orde kunt maken, maar dat alleen de Heere Jezus dat kan
doen, omdat Hij voor jou gestorven is en weer opgestaan.
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Je mag zachtjes bidden en vragen of de Heere Jezus jouw zonden
vergeven wil. Als je dat gedaan hebt mag je, als je dat wilt, straks
naar mij toekomen en zeggen dat je dit gebeden hebt, dan kunnen
we er samen over napraten. Net zo als Paulus blij was met de
gevangenbewaarder, kan ik dan blij zijn met jou. Maar ook als je het
niet zo goed begrijpt, mag je bij mij komen, dan kan ik je nog eens
uitleggen wat hierover in de Bijbel staat.
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Geef kaartjes aan de kinderen
waarop de Centrale Waarheid
geschreven staat.

Nodig de kinderen uit om in de
Heere Jezus te gaan geloven.

U kunt hier u zelf beschikbaar
stellen maar beter is om dit op
een ander moment in het
programma te doen. Het zou
met de hiernaast staande
woorden kunnen.

Herhalingsspel

Blijde gezichtjes
Verdeel de kinderen in twee
groepen. Stel de beide groepen
om de beurt een vraag. Als een
kind
een
vraag
goed
beantwoord heeft, mag hij op
een vel papier voor zijn groep
een blij gezichtje tekenen. Het
team met de meeste blijde
gezichtjes is winnaar
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Paulus, Gods dienaar

Quizidee

1. Wie nam Paulus mee op zijn tweede zendingsreis? (Silas en
Timotheüs.)
2. Hoe heette de stad, waar ze met de gelovigen aan de oever
van de rivier bij elkaar kwamen? (Filippi.)
3. Wat voor problemen bezorgde de waarzegster Paulus? (Ze
liep hen achterna, al schreeuwend: “Deze mensen zijn
dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot
behoudenis boodschappen.”)
4. Op wat voor manier hielp Paulus de waarzegster? (Hij beval
de boze geest in de naam van de Heere Jezus haar te
verlaten.)
5. Waarom werden Paulus en Silas geslagen en gevangen gezet?
(De mannen die aan de waarzegster geld verdienden waren
kwaad omdat ze niet langer de toekomst kon voorspellen.)
6. Waarom konden Paulus en Silas in de gevangenis zingen? (Ze
wisten dat God bij hen was en hen helpen zou.)
7. Hoe kun jij je als christen in moeilijke tijden verheugen? (Er
aan denken hoe God jou eerder geholpen heeft; aan een
bemoedigende Bijbeltekst denken; denken aan wie God is;
blij zijn en God danken om wie Hij is; zingen, schrijven of een
tekening maken om je lof aan God uit te drukken.)
8. Hoe werden Paulus en Silas uit de ketenen en het blok
bevrijd? (God zorgde voor een aardbeving.)
9. Welke belangrijke vraag stelde de gevangenbewaarder aan
de zendelingen? (Wat moet ik doen om (zalig)behouden te
worden?)
10. Welk belangrijk antwoord gaven de zendelingen aan de
gevangenbewaarder? (“Geloof in de Heere Jezus Christus en
u zult zalig (gered) worden.”)
11. Hoe liet de gevangenbewaarder zien, dat hij veranderd was
nadat hij zich had bekeerd? (Hij was aardig voor de
zendelingen door hun wonden te wassen, hen mee naar zijn
huis te nemen en hen eten te geven; hij werd gedoopt.)
12. Welk vers in de Bijbel herinnert ons eraan ons te verblijden?
(Filippenzen 4:4 “Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het
opnieuw: Verblijd u.”)

Handleiding

Praktijkoefening
Rollenspel
Verdeel de kinderen in groepjes van twee of meer kinderen en laat
hen nadenken over een probleem of karweitje, waar ze geen zin in
hebben. Laat hen de situatie uitspelen en laten zien hoe ze met
vreugde dit karweitje kunnen uitvoeren; bijvoorbeeld door erbij te
zingen, grapjes te maken, lachen.
Blijdschap-herinneringen
Zorg voor knutselkarton, scharen, viltstiften en kleurpotloden. Laat
de kinderen een groot hart uitknippen of vaandel en laat ze daarop
het woord schrijven: “Verblijden!” Zeg tegen hen dat ze die harten
of vaandels op een duidelijke plaats in hun kamer moeten ophangen,
als herinnering om zich in iedere omstandigheid te verheugen. Als
het weer club is vraagt u de kinderen aan elkaar te vertellen hoe
God hen geholpen heeft zich te verblijden.

Verwerking
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Het IKEG heeft werkjes bij deze les beschikbaar in een apart
werkboek.
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Paulus, Gods dienaar

Les 5
Paulus ervaart Gods
vrede in tijden van
beproeving
Lesoverzicht
Bijbelgedeelte:

Handelingen 21: 27- 22: 22;
23: 11- 22; 27: 1, 9- 25, 44; 28:
11, 16, 31.

Bijbeltekst om aan te leren: “Alle dingen zijn mij mogelijk
door Christus, Die mij kracht
geeft.” Filippenzen 4:13
Centrale Waarheid:

God wil vrede geven aan Zijn
kinderen in alle omstandigheden.

Toepassing gelovig kind:

Als je echt Hem in alles
vertrouwt, kan je hart vol zijn
met Gods vrede.

Visuele hulpmiddelen:

Platen 5:1-6
De centrale waarheid,
uitgeschreven of uitgeprint.
insteek-karton; landkaart;
woordstrook “vrede”.

Beschikbaar stellen:

Stel uzelf beschikbaar voor
een pastoraal gesprek met de
kinderen tijdens één van de
programma onderdelen.

Verwerking:

Werkjes voor oudere en
jongere kinderen.
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Toepassing niet-gelovig kind: Ga ook in de Heere Jezus
geloven ,zodat je ook deze
vrede kan ontvangen.
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Lesschema
Handleiding

I.

INLEIDING
Spel: Woord ontcijferen.

II.

ONTWIKKELING VAN DE GEBEURTENISSEN
A. Romeinse hoofdman moet Paulus redden van het volk.
(21: 27- 36)
B. Paulus spreekt het volk toe en wordt uitgejouwd. (21: 37
- 22: 22)
C. God bemoedigt Paulus in een visioen en zegt dat hij zal
getuigen in Rome. (23: 11)
D. Ruim veertig fanatieke Joden verbinden zich door een
eed om Paulus te doden. (23: 12- 13)
E. De Joden eisen dat Paulus voor het Sanhedrin zal
verschijnen. (23: 14- 15)
F. De neef van Paulus hoort van het complot en vertelt het
aan Paulus. (23: 16)
G. Paulus stuurt zijn neef naar de kapitein. (23: 17- 19)
H. Paulus neef vertelt van het complot aan de kapitein. (23:
20- 21)
I. De kapitein zegt dat alles wat hij verteld heeft geheim
moet blijven. (23: 22)
J. Voorbereidingen worden getroffen om Paulus met
bewaking naar Rome te brengen.(27: 1)
K. Paulus waarschuwt de bemanning voor het gevaar dat
hen wacht.(27: 9- 13)
L. Het schip, de bemanning en de gevangenen komen in
ruwe storm. (27: 14- 17)
M. De bemanning gooit lading overboord; alle hoop is
verloren, het blijft stormen. (27: 18- 20)
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N. Paulus spreekt hen toe en vertelt dat een engel hem
moed heeft ingesproken. (27: 21- 24)
III.

CLIMAX
O. . Met vrede in zijn hart, troost Paulus iedereen aan boord door
te zeggen: “Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof in
God dat het zo zal zijn als het mij gezegd is.” (27: 25)

IV.

EINDE
Ze komen allemaal veilig aan land (27: 44)
Na de winter gaan ze, met een ander schip, naar Rome.
Paulus geeft het in Rome door. (28: 11, 16, 31)
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Tekst om aan te leren: “Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus,
Die mij kracht geeft.” Filippenzen 4:13.

Inleiding
Corrie ten Boom, was een
Nederlandse mevrouw die in de
oorlog Joden verborgen hield
voor de nazi’s en daardoor in
een
concentratiekamp
in
Ravensbrück
terechtkwam.
Later werd ze een bekend
evangeliste die de hele wereld
doortrok om over (de liefde
van) de Heere Jezus te
vertellen.

Als het nodig is gaat u hier met
de kinderen nog dieper op in.
Bijvoorbeeld door te vragen:
voor wat voor ergs zou je ook
bang kunnen zijn? Misschien
hebt u zelf een voorbeeld
waardoor u kunt aantonen dat
God hun de kracht kan geven
om nare dingen aan te kunnen.
U kunt er in de Bijbelles ook
naar verwijzen.

Een foutieve uitleg van deze
tekst is, dat wij alles kunnen
omdat God ervoor zorgt dat we
het kunnen. Als we heel dit
gedeelte lezen dan is het
overduidelijk dat het er hier
niet om gaat dat God kracht
geeft voor alles zodat we
kunnen doen wat we maar
willen. Nee, het gaat er hier
over dat God kracht geeft om
moeilijke omstandigheden aan
te kunnen.

Er kunnen ook andere erge dingen gebeuren. Je krijgt een ongeluk
en je kunt nooit meer lopen. Dat is heel erg en ik hoop niet dat het
één van jullie overkomt. Maar als het je overkomt, denk er dan aan
dat, als jij in de Heere Jezus gelooft, God je dan zoveel kracht zal
geven, dat je het aankunt en je leven toch niet bedorven is. En daar
gaat onze tekst van vandaag ook over.

Presentatie
Lees de tekst voor uit uw Bijbel of laat één van de kinderen dat
doen. Zeg daarna de tekst op van de aanleertekst.

Uitleg
“Alle dingen zijn mij mogelijk” Ik kan alles aan. Noem eens iets
dat bij dat “alles” hoort?
“door Christus” Als je gelooft dat Hij aan het kruis voor jouw
zonden is gestorven.
“Die mij kracht geeft.” dit spreekt voor zich.

Toepassing:
Gelovig kind: Als je al in de Heere Jezus gelooft, dan moet je niet
denken dat je zelf alles aan kunt, want je bent van binnen niet sterk
genoeg. Maar als jij weet dat jij te zwak bent om nare dingen aan te
kunnen, dan mag je geloven dat de Heere Jezus jou van binnen zo
sterk maakt dat je het wel aankunt.
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We zijn ons ervan bewust dat
hier
alleen
de
nare
omstandigheden
benadrukt
worden. Maar anders zou de
uitleg te lang zijn. U kunt
natuurlijk ook de andere
aspecten willen benadrukken.

Toen Corrie een meisje van een jaar of vijf was, werd ze op een
keer ergens heel bang voor. Ze was bang dat haar pappa en mamma,
broertje en zusjes dood zouden gaan en dat zij alleen achter zou
blijven. Kan zoiets gebeuren? (Verwacht antwoord van de kinderen.)
Gelukkig vertelde ze het aan haar vader en die zei: “Corrie, als wij
met de trein gaan, wanneer koop ik dan het kaartje, een paar weken
van te voren?” “Natuurlijk niet; vlak voordat we weggaan.” zei
Corrie. “Zo doet God nu ook met ons,” zei haar vader: “als er iets
ergs met ons gaat gebeuren, dan geeft God ons op dat moment de
kracht om het aan te kunnen. En zolang het nog niet gebeurt hoeven
we er niet bang voor te zijn.”

Paulus, Gods dienaar

Aanleren van de Bijbeltekst

Handleiding

Niet gelovig kind: Misschien weet jij nog niet zeker of je bij de
Heere Jezus hoort, maar weet je dat de Heere Jezus voor jouw
verkeerde dingen gestorven is. Misschien wil jij wel in de Heere
Jezus gaan geloven, maar durf jij niet, omdat je bang bent dat ze
thuis erg boos op jou zullen worden. En misschien heb jij daar gelijk
in. Maar als dat gebeurt, dan geeft God jou de kracht om dat aan te
kunnen. Hij gaat met jou mee en Hij helpt jou en troost jou.
Het is zo fijn voor iemand die in de Heere Jezus gelooft, om zeker
te weten dat hij nooit alleen is, maar dat er altijd een Vriend is, Die
hem helpt, troost en raad geeft. Zou jij in de Heere Jezus willen
geloven als jouw Verlosser? Deze tekst leert dat Hij altijd bij Zijn
kinderen zal zijn om ze te helpen, te troosten en raad te geven, ook
als er nare dingen gebeuren. Als jij dat wilt ervaren kom dan na de
club bij mij, dan kunnen we er over praten.

Aanleren
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Zeg de tekst een aantal keren op van de groot uitgewerkte
aanleertekst. Haal, bij iedere keer opzeggen, steeds een gedeelte
van de aanleertekst weg, tot alle delen verdwenen zijn. Wissel af
met: kinderen die goed zijn in rekenen, kinderen die goed zijn in
taal, kinderen die goed zijn in springen, voetballen, tekenen, enz.

Denk er wel aan dat er
misschien kinderen in uw groep
zitten die denken dat ze niets
kunnen. Zijn er kinderen
aanwezig die hier problemen
mee hebben dan kunt u beter
andere
dingen
noemen:
kinderen die iets roods aan
hebben of sportschoenen of
iets dergelijks.

Bijbelles
Inleiding
Als je vergeet dat God alles in de hand houdt, dan voel je je van
binnen net zo in de war als deze letters die door elkaar staan. Maar
als je er op vertrouwt dat God alles in de hand houdt, dan is het
alsof alle letters op hun plaats komen. Welk woord krijg je dan?
(Vrede) (Laat de andere kant van de kaart zien.)
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Schrijf op de ene kant van een
stuk stevig papier “erved” en op
de andere kant “vrede”. Laat
eerst het woord met de letters
door
elkaar
zien.
Benadruk, door de hele les
heen, dat God alles in Zijn hand
houdt.

Ontwikkeling van de gebeurtenissen

Zo was Paulus degene die het
eerst het evangelie mocht
doorgeven in Europa. Paulus
heeft
veel
fijne
dingen
meegemaakt zoals het stichten
van nieuwe gemeentes. Maar hij
heeft ook veel strijd gekend.
Paulus heeft ook nog een derde
zendingsreis gemaakt waar hij
heel veel van de gemeentes die
waren ontstaan bezocht heeft
en de mensen heeft bemoedigd.
Na al die reizen ging hij terug
naar Jeruzalem. De derde
zendingsreis van Paulus wordt
niet in deze serie behandeld.
Doe de beweging van Paulus na,
als hij om stilte vraagt. Spreek
met gezag.

Plaat 5-1
Maar er waren ook vijanden van Paulus, die niet zo blij waren met
wat hij gedaan had. Op een dag zagen een paar van deze vijanden
hem in de tempel in Jeruzalem. Ze vertelden leugens over Paulus,
waardoor ze de mensen tegen hem opzetten. De menigte sleepte
hem de tempel uit en begon hem te slaan. Maar terwijl zij bezig
waren hem af te tuigen, kreeg de Romeinse leger-kapitein te horen
dat er een rel in Jeruzalem was. De kapitein trok met zijn soldaten
snel naar de plaats waar Paulus in elkaar geslagen werd. Hij vroeg
wie Paulus was en wat de reden was dat de mensen hem zo
aftuigden. De één riep dit en de ander dat. De mensen waren zo
kwaad, dat de soldaten Paulus de kazerne in moesten dragen om hem
te beschermen! De menigte volgde al schreeuwend: “Weg met hem!
Weg met hem!”
Toen Paulus de kazerne binnengebracht werd, vroeg hij aan de
kapitein of hij het volk mocht toespreken. De kapitein vond het
goed.
Paulus ging bovenaan de trap staan en gebaarde net zolang naar het
volk tot het stil werd. Denken jullie dat hij zei dat hij er spijt van
had dat hij over de Heere Jezus had gesproken en beloofde hij het
nooit weer te doen? Nee! Hij vertelde hen de prachtige
geschiedenis, die hij niet vaak genoeg kon vertellen.
Eerst vertelde Paulus hoe hij de mensen die in de Heere Jezus
geloofden, had vervolgd. Toen vertelde hij hoe de Heere Jezus op
een dag aan hem verschenen was, toen hij op weg was naar
Damascus. Dat was de dag waarop Paulus besefte dat de Heere
Jezus, de Zoon van God was. Paulus ging toen begrijpen hoe erg het
was wat hij gedaan had. Dat hij gezondigd had tegen God.
De Bijbel zegt dat iedereen gezondigd heeft en daar hoor jij ook
bij. Jij hebt gezondigd ook al denk jij van niet. Elke dag geef jij zelf
het bewijs. Misschien mopper je iedere keer als je thuis een
karweitje moet doen. Of misschien ga je, als je boos wordt, lelijke
woorden zeggen of zelfs vloeken. Zonde is verschrikkelijk, maar wat
is het geweldig dat je mag weten dat er voor de straf van de zonde
is betaald. Het bloed dat uit het lichaam van de Heere Jezus vloeide
toen hij aan het kruis hing, is het enige dat God kan aanvaarden als
betaling voor de zonde. Toen de Heere Jezus aan het kruis stierf,
had Hij straf gekregen voor jou en mij. Op deze bijzondere
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Zorg dat u op een ander
tijdstip van het programma de
boodschap van het evangelie
nog eens benadrukt. Dat kan
door een evangelisatielied, een
objectles, een getuigenis of
iets anders waardoor het
evangelie op een natuurlijke
manier naar voren komt.

De christenen in Jeruzalem begroetten Paulus hartelijk toen hij
aankwam. Hij vertelde hen alles wat God op zijn zendingsreizen
gedaan had. In de Bijbel staat, dat toen zij het verslag van Paulus
hoorden, ze God prezen.

Paulus, Gods dienaar

Paulus is op zijn tweede
zendingsreis
nog
verder
gereisd. Vanuit Filippi heeft hij
nog
meer
plaatsen
in
Griekenland
bezocht
o.a
Thessalonica, Berea, Athene,
Korinthe en Efeze. Misschien
kunt u deze plaatsen aanwijzen
op de kaart.) Een aantal van
deze plaatsen kunt u ook weer
op de kaart aangeven. Gebruik
dezelfde kleur stift of draad
als in de vorige lessen om (2)
Filippi met (3) Athene te
verbinden, (4) Korinthe, (5)
Efeze en (6) Jeruzalem.

Handleiding

manier liet God zien hoeveel hij van jou houdt (Rom. 5: 8). In de
Bijbel staat dat, toen de Heere Jezus gestorven was, Hij in een
graf werd gelegd. Maar drie dagen later kwam Hij uit dat graf met
een nieuw lichaam en daarmee bewees Hij dat Hij de volmaakte
Zoon van God was. Hij leeft nu en geeft jou een nieuw leven als jij in
Hem gaat geloven als je Verlosser. Jij bent één van die zondaren die
in Rom 5: 8 genoemd wordt. Maar als jij het nieuwe leven aanvaardt,
dat Hij aanbiedt, zullen die zonden vergeven worden en wordt jouw
leven veranderd.
Paulus had begrepen hoe verschrikkelijk zijn zonde was. Maar toen
Paulus in de Heere Jezus ging geloven als zijn Verlosser, veranderde
zijn leven helemaal. Hij ging van de christenen houden en ging
anderen over de Heere Jezus vertellen. Vanaf die tijd vertelde hij
altijd het goede nieuws van Gods redding.

Plaats de woordstrook “vrede”
in het insteekkarton

Vrede - innerlijke rust, rust in het hart. (Laat de kinderen het
woord met de betekenis in hun boekje opschrijven.)
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Het volk luisterde, maar toen Paulus vertelde dat God had gezegd
dat hij het goede nieuws aan de heidenen moest gaan brengen
werden ze vreselijk boos en schreeuwden: “Weg met hem! Hij is het
niet waard om te blijven leven!” De woedende menigte wilde het
getuigenis van Paulus niet horen. Wat een belediging! Zou Paulus in
staat zijn om zijn hart op zo'n moment met de vrede van God - Zijn
innerlijke rust - te laten vullen?
Misschien weet je wat het is om beledigd te worden. Als jij in de
Heere Jezus gelooft kun jij jouw hart op zulke momenten met Gods
vrede laten vullen. Misschien word je beledigd als je op school voor
het eten bidt. Misschien denken er kinderen dat jij vreemd of raar
bent, omdat jij van de Heere Jezus houdt en willen ze niet met je
spelen. Dat is beslist niet leuk, maar God zegt in Zijn Woord dat Hij
jou in deze omstandigheden zoveel kracht geeft dat je het aankunt.
Daardoor ga je Gods vrede ervaren. Dat staat ook in Filippenzen 4:
13 “Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht
geeft.” Als anderen jou dan pijn doen door je uit te schelden, geloof
dan dat God jou kracht geeft en dan zal je ook Gods vrede in jouw
hart merken.
Moeten jullie je eens voorstellen hoe Paulus zich gevoeld moet
hebben toen die woedende menigte zulke gemene dingen naar hem
schreeuwde! Zou hij in staat zijn om zijn hart met Gods vrede te
vullen?

Plaat 5-2
In de Bijbel staat dat toen Paulus de volgende nacht in de
gevangenis was, de Heere Jezus Zelf aan hem verscheen en zei:
“Houd moed Paulus, want zoals jij van mij in Jeruzalem getuigd
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Houd de kaart met de Centrale
Waarheid in de hand of doe
hem op het bord: God wil vrede
geven aan Zijn kinderen in alle
omstandigheden.

hebt, zo moet jij ook in Rome getuigen.”

Maar op één of andere manier hoorde Paulus’ neef van dit gemene
plan. En hij begreep dat hij daaraan iets moest gaan doen!

Plaat 5-3
De jongen kreeg het voor elkaar dat hij Paulus kon opzoeken. Zodra
ze samen waren, vertelde hij Paulus dat zijn vijanden van plan waren
hem te doden. Paulus riep onmiddellijk naar één van de soldaten:
“Neem deze jonge man mee naar de kapitein. Hij heeft hem iets te
vertellen.”

Paulus, Gods dienaar

Wat was dat een bemoediging voor Paulus! Hij wist dat de Heere
Jezus naast hem stond en met hem sprak en zijn hart met vrede
vervulde. Paulus zou die vrede hard nodig hebben. De volgende dag
smeedden meer dan 40 van zijn vijanden een samenzwering en
spraken af dat ze niet zouden eten of drinken voordat ze hem
hadden gedood!

De soldaat nam de jongen mee naar de kapitein en vertelde wat
Paulus had gezegd. Toen nam de kapitein de jongen bij de hand en
ging naar een rustige plek waar ze ongestoord konden praten.
‘Wat wil jij mij vertellen?” vroeg hij.
Paulus’ neef vertelde de kapitein alles wat hij over het complot wist.
“De Joden zijn van plan u te vragen Paulus naar de Joodse raad te
brengen. Maar doe het niet, want er staan meer dan 40 mannen mijn
oom op te wachten om hem te doden!”
De kapitein luisterde naar de jongen en bond hem op het hart
niemand te vertellen wat hij gezegd had.

Toen er na twee jaar een andere stadhouder kwam, probeerden de
Joden opnieuw om Paulus om te brengen. Maar Paulus wilde niet
terug naar Jeruzalem gaan om voor de Joodse rechtbank te staan
en hij zei toen: “ik beroep me op de keizer”. Dat betekende dat
Paulus naar Rome zou moeten gaan waar de keizer zou moeten
beslissen of Paulus schuldig was. Weten jullie nog waar de Heere
Jezus Paulus naar toe wilde laten gaan, toen Hij aan hem verscheen?
(Probeer of de kinderen het nog weten. )
God wilde dat Paulus in Rome de mensen over Zijn Zoon, Jezus
Christus, zou vertellen. De machthebbers dachten dat zij
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De Bijbel vertelt niet hoe dat neefje van Paulus heette, maar God
gebruikte hem op die dag om het leven van Paulus te sparen. Door
dat neefje kon Paulus het goede nieuws van de Heere Jezus aan nog
veel meer mensen vertellen. Want die nacht werd Paulus door meer
dan 200 soldaten en 70 ruiters naar een veilige plaats, naar
Ceasarea, gebracht. Hij moest daar wel in de gevangenis blijven ook
al had hij niets verkeerds gedaan.

Handleiding

Paulus naar Rome stuurden. Maar God had alles in Zijn hand en
voerde Zijn eigen plan uit.

Plaat 5-4
Zo ging Paulus als gevangene samen met andere gevangenen en
soldaten aan boord van een schip op weg naar Rome. Ze gingen van
boord in een stad, waar ze overstapten op een groter schip. Ze
moesten ervoor zorgen zo snel mogelijk in Italië te komen, voordat
het winter werd en het onmogelijk was te reizen. Het schip bereikte
met de grootste moeite het eiland Kreta. Paulus wist dat het beter
was om niet verder te gaan, maar de winter in de buurt van Kreta
door te brengen. Hij zei: “Heren, deze reis zal met veel narigheid
gepaard gaan en niet alleen het schip, maar ook wij zullen gevaar
lopen.” Maar de soldaten en de kapitein van het schip wilden niet
naar Paulus luisteren. Ze vervolgden hun reis naar Italië. Paulus wist
dat ze een fout maakten, maar hij wist dat God alles bestuurt en
daarom kon hij vrede hebben. Hij wist dat God alles in de hand
hield.

Gebruik een nieuwe kleur stift
of draad om (1) Jeruzalem met
(2) Caesarea te verbinden en
(3) Myra, (4) met Goede Rede
(Kreta).

Paulus zal zich misschien wel ongerust hebben gemaakt over de reis;
het was maar goed dat hij wist dat God zijn leven in de hand had.

Plaat 5-5
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Kort nadat het schip Kreta had verlaten stak er een vreselijke
storm op. Het leek wel een orkaan. Hij pakte het schip op en deed
het rondtollen op de enorme golven, zodat het helemaal uit de koers
raakte. Uren, dagenlang, woedde de storm.
Het schip werd zo heen en weer geslingerd dat de bemanning
besloot het schip lichter te maken. Eerst gooiden ze de lading over
boord en op de derde dag, gooiden ze zelfs een deel van de zeilen en
touwen in de zee. Dagenlang konden ze , vanwege de storm, geen
zon, maan of sterren zien. Uiteindelijk verloren ze elke hoop op
redding. Maar dat gold niet voor Paulus. Hij kende Gods vrede van
binnen. Paulus wist dat God alles in Zijn hand hield.
Toen het er naar uitzag, dat er geen hoop meer was, de storm
duurde nu al bijna 14 dagen, ging Paulus te midden van de bemanning
staan en zei: “Jullie hadden naar mij moeten luisteren en niet van
Kreta wegvaren. Maar maken jullie je geen zorgen, er zal niemand
van ons iets overkomen. We zullen allemaal behouden worden. Hoe
wist Paulus dat? Was zijn leven niet net zo goed in gevaar als dat
van de anderen? Ja zeker, maar een engel, een boodschapper uit de
hemel, had Paulus de nacht daarvoor bezocht. De engel had gezegd:
“Wees niet bevreesd Paulus: jij moet voor de keizer verschijnen en
God heeft jou en degenen die met jou meevaren het leven gegeven.”
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Achtergrond informatie voor
de
leiding:
Deze
noordoostelijke
storm
de
“Eurakylon” kan soms opsteken
met de kracht van een orkaan
en drie dagen aanhouden. In
1555 verdronken door de
Eurakylon 600 mensen in de
haven van Malta.

Met scheepstuig wordt o.a
bedoeld : katrollen, gewichten
en touwen om de zeilen op en
neer te halen.

Vraag een gelovig kind de
Centrale waarheid op te lezen.

Zie je hoe God Paulus kracht gaf om het aan te kunnen in zo'n
vreselijke storm?
Als jij in de Heere Jezus gelooft, dan mag jij geloven dat God jou
genoeg kracht geeft het aan te kunnen. Hij weet precies wat er
gebeurt. Als jij geplaagd wordt en anderen steken de gek met jou,
omdat jij voor je eten bidt in het overblijflokaal of je zit in een
moeilijke situatie, denk dan aan wat er in onze tekst staat. (Herhaal
Filippenzen 4: 13) Geloof jij dat God jou op dat moment kracht
geeft om het aan te kunnen? Je zou kunnen bidden:’ Heere geef mij
kracht, zodat ik er tegen kan, als ze me zo pesten.’ Dank Hem dan,
omdat Hij het ook doet. Vraag of Hij jou wil helpen om het rustig in
jouw hart te houden. Dank Hem, omdat Hij alles in Zijn hand heeft.
Als jij zo doet, zal je echte vrede en rust in jouw hart ervaren, wat
er ook gebeurt.

Paulus, Gods dienaar

Precies op het goede moment liet God aan Paulus weten dat alles in
orde zou komen.

Steeds weer ervaarde Paulus deze wonderlijke kalmte van binnen in
moeilijke omstandigheden. Dat kwam omdat God hem de kracht gaf
om er tegen te kunnen.
Met vrede in zijn hart, troostte Paulus iedereen aan boord met de
woorden: “Houd daarom goede moed, mannen, want ik geloof God,
dat het zo zal zijn als het mij gezegd is.”

Plaat 5-6

Lees met elkaar in koor de
Centrale Waarheid op.

God had Paulus beloofd dat er niemand zou vergaan, ook al zou het
schip bij een eiland stranden. Met deze belofte kon Paulus iedereen
troosten die aan boord van het slingerende schip was. Ook al
woedden de golven en bleef de hemel donker, toch wist Paulus dat
God alles in de hand hield. Gods’ vrede vulde zijn hart. En het
gebeurde precies zoals God had beloofd! Ze kwamen allemaal veilig
op de kust.
Toen de winter en de stormen over waren (na 3 maanden) ging
Paulus op een ander schip en kwam veilig in Rome aan. Daar mocht
deze trouwe dienaar van God aan heel veel mensen vertellen hoe
God zijn leven had geleid en dat iedereen die in de Heere Jezus
gelooft als de Zoon van God die voor zijn/haar zonden is gestorven,
eeuwig leven heeft.
Ook nu, als jij in de Heere Jezus gelooft, is het nodig dat jij je hart
vult met Gods vrede. Ook al krijg je, omdat je God gehoorzaamt ook
met pesterijen van je onderwijzer of je klasgenoten of wie dan ook
te maken, vergeet nooit dat God alles in de hand houdt. Hij heeft
jou beloofd Zijn vrede te geven. Als je deze week geplaagd
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Verbind (4) Goede Rede met
(5) Malta. U kunt (5) Malta met
(6) Rome verbinden, op het
moment dat het in de les
genoemd wordt.

Handleiding

wordt omdat je verteld hebt dat jij in God gelooft, vraag je dan af:
Laat ik mijn hart vullen met onrust of laat ik het vullen met Gods
vrede? Bid onze tekst (Fil. 14: 13) bijvoorbeeld zo: ‘Lieve Heer, dank
u wel dat u mij de kracht geeft, om dit aan te kunnen. Nu hoef ik
van binnen niet onrustig te worden en bang, want ik weet dat U alles
in de hand houdt. In de Naam van de Heere Jezus, amen.” En dan zul
je meemaken wat het betekent om Gods kracht te ervaren, te
voelen, waardoor er ook vrede in je hart komt. Hier is een klein hart
dat je helpt je er aan te herinneren wat je moet doen. (Laat kaartje
met Centrale Waarheid zien.)

Deel aan het eind van de
Bijbelles kaartjes uit met
daarop de Centrale Waarheid.
Schrijf dit in een hart.
Misschien wilt u er nog een
gebed bij opschrijven.

Maar misschien geloof je nog helemaal niet in de Heere Jezus als de
Verlosser van je zonden? Als dat zo is, heb je deze vrede niet. Maar
je kunt die vrede krijgen door vrede met God te maken. Ten eerste
moet je het met God eens zijn, dat je een zondaar bent en dat je
door die zonde gescheiden bent van God. Dan moet je geloven dat
de Heere Jezus gestorven is en weer is opgestaan. In de Bijbel
staat: “Wie gelooft heeft eeuwig leven” (Joh. 14: 27). Geloven
betekent meer dan alleen maar met je verstand weten; het is met je
hele hart je vertrouwen op de Heere Jezus stellen en geloven dat
Zijn dood aan het kruis de enige manier is waarop jouw zonden
vergeven kunnen worden. Dan mag je weten dat je eeuwig leven zult
hebben. Als je daar nog meer vragen over hebt, mag je aan het eind
van de club bij mij komen, dan zullen we er samen over spreken en
zal ik jou vanuit de Bijbel uitleggen hoe je bij de Heere Jezus kunt
gaan horen.

Zorg ervoor, dat er voor het
kind dat de Heere Jezus niet
als zijn Redder kent, een
gelegenheid is om op het
Evangelie te reageren. Vergeet
dit niet.
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Praktijkoefening
Rollenspel
Verdeel de kinderen in groepjes van twee of drie en laat ze
nadenken over een situatie waar ze bang voor zijn. (u kent zelf uw
groep het best. Wees heel voorzichtig hier mee. Sommige kinderen
hebben grote angst voor “iets” of “iemand”. Zeg ook tegen de
kinderen dat ze ook apart met u kunnen praten hierover.) Laat elk
groepje daarover een tekening maken of het uitbeelden in een
rollenspelletje. Als ze allemaal hun tekening hebben laten zien of
hun rollenspelletje hebben opgevoerd, laat dan de hele groep
Filippenzen 4: 13 met elkaar opzeggen, als antwoord op hun angst.
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Wijs een plaats aan waar de
kinderen u kunnen ontmoeten
en wees er klaar voor om met
kinderen te spreken.

Herhalingsspel

Maak het schip lichter
Verdeel de kinderen in twee
groepen. Zorg dat ieder team
een stapel van 10 doosjes,
blokjes of andere voorwerpjes
krijgt. Herinner de kinderen er
aan dat de zeelieden uit de
Bijbelles tijdens de storm
lading overboord gooiden om
het schip lichter te maken.
Stel de beide teams om de
beurt een vraag. Als een kind
een
vraag
goed
heeft
beantwoord, mag hij een
voorwerpje van zijn stapel
halen en het “overboord”, op de
grond gooien. Het team dat de
kleinste stapel overhoudt (de
lichtste lading) nadat alle
vragen gesteld zijn, is winnaar.

Het IKEG heeft werkjes bij deze les beschikbaar in een apart
werkboek.
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Verwerking

Paulus, Gods dienaar

QUIZ

1. Wat gebeurde er met Paulus toen zijn vijanden hem in de
tempel in Jeruzalem zagen? (Ze sleepten hem naar buiten en
begonnen hem te slaan.)
2. Welke geschiedenis vertelde Paulus aan het volk, toen hij als
gevangene naar de kazerne werd gebracht? (Hoe hij tot
geloof gekomen was op de weg naar Damascus.)
3. Wat zei de Heere tegen Paulus toen Hij bij hem kwam in de
gevangenis? (Hij moest voor de Heere in Rome getuigen.)
4. Wat hadden meer dan 40 vijanden van Paulus gezworen?
(Niet eten en drinken totdat zij hem hadden gedood.)
5. Wie hoorde van het complot om Paulus te doden en kwam het
hem vertellen? (Een neef van Paulus.)
6. Waarom zorgde God dat Paulus in Rome kwam? (Dat hij daar
ook van de Heere Jezus kon getuigen.)
7. Hoe kwam Paulus in Rome? (Als gevangene op een schip.)
8. Waarom kwam het schip waarop Paulus reisde in een storm
terecht? (De soldaten en de kapitein luisterden niet naar de
waarschuwing van Paulus.)
9. Hoe wist Paulus dat hij en de anderen niet in de storm
zouden omkomen? (God stuurde een engel die hem dat kwam
vertellen.)
10. Hoeveel van de mensen op het schip kwamen veilig aan op de
kust? (Iedereen)
11. Hoe weet je dat God jou kracht geeft om moeilijke en nare
dingen aan te kunnen (Hij heeft dat beloofd in Zijn Woord.)
12. Zeg de Bijbeltekst op waarin staat hoe we nare dingen die
ons overkomen aankunnen? (“Alle dingen zijn mij mogelijk
door Christus, Die mij kracht geeft.” Filippenzen 4:13.)

Handleiding

Les 6
Paulus kijkt uit naar zijn
beloning
Lesoverzicht
Bijbelgedeelte:

Overzicht van het leven van
Paulus - Bijbelgedeelten staan
in de tekst en in het
lesoverzicht.

Bijbeltekst om aan te leren: “Beijver u om uzelf
welbeproefd voor God te
stellen, als een arbeider die
zich niet hoeft te schamen.”
2 Timotheüs 2:15
Centrale Waarheid:

God wil Zijn doel bereiken in
jouw leven.

Toepassing gelovig kind:

Laat God toe om Zijn doel met
jouw leven te bereiken.
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Toepassing niet-gelovig kind: Aanvaard de Heere Jezus als
jouw Verlosser en Heere.
Visuele hulpmiddelen:

Platen 6:1-6
De centrale waarheid,
uitgeschreven of uitgeprint.
insteekkarton; landkaart;
woordstroken: “roeping” en “de
prijs”. Plaatjes op blz. 89.

Beschikbaar stellen:

Stel uzelf beschikbaar voor
een pastoraal gesprek met de
kinderen tijdens één van de
programma onderdelen.

Verwerking:
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Werkjes voor oudere en
jongere kinderen.

Paulus, Gods dienaar

Lesschema
I.

INLEIDING
Object les: een trofee.

II.

ONTWIKKELING VAN DE GEBEURTENISSEN
A. Het levensdoel van Paulus. (Fil. 3: 14)

B. Paulus leerde de Heere Jezus kennen als zijn Heere.
(Hand. 9:1- 6)
C. Paulus ontving bevelen. (Hand. 9: 15- 16; 26:16- 18)
D. God bereidde Paulus voor op zijn taak. (Hand. 9: 15; 22:
14- 15)
E. Paulus leerde studeren. (Hand. 22: 3; 26: 4- 5)
F. Paulus had een vak geleerd. (Hand. 18: 3; 20: 34; 1 Thess.
2: 9; 2 Thess. 3: 8)
G. Paulus had geleerd de Heere te dienen. (Col. 1: 27- 29)
H. Paulus getuigde van de Heere. (Hand. 20: 18- 21)
I. Paulus deelde met andere christenen. (Hand. 11:28-30;
Fil.4: 18- 19)
J. Paulus leerde andere christenen de Heere te dienen.
(Hand. 16: 1- 3; 2 Tim. 2: 2)
K. Paulus bleef zich uitstrekken naar zijn doel. (Fil. 3: 1314; 4: 13)
III.

CLIMAX

IV.

EINDE
Paulus hield het doel - de prijs - voor ogen en liet God
Zijn doel in zijn leven bereiken.
Laat God toe om Zijn doel met jouw leven te bereiken.
(Fil. 3: 14)
Aanvaard de Heere Jezus als jouw Verlosser en Heere.
(Rom. 10: 13)

75

Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap

Paulus kon aan het einde van zijn leven zeggen: “Ik heb
mijn doel bereikt en er wacht een kroon op mij!” ( naar 2
Tim. 4: 7- 8)

Handleiding

Aanleren van de Bijbeltekst
Tekst om aan te leren: “Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te
stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen.”

Inleiding
Oma had vijf kleinkinderen en ze vroeg of ze bij haar in de tuin
wilden werken. Alle vijf kleinkinderen zeiden “ja”.
“Ik ben benieuwd of jullie het volhouden,” zei oma. “Natuurlijk oma,”
zeiden ze alle vijf.
Jan Willem begon ijverig onkruid te wieden. Maar toen zag hij zijn
vriendje langs komen, die riep: “Ga je mee voetballen?” En Jan
Willem rende achter het vriendje aan.
Jacqueline had gezegd dat ze zo goed kon spitten. Maar ze viel en
haar broek werd vuil. Ze ging naar huis om een schone aan te
trekken en kwam niet meer terug.
Jeffrey haalde het mos uit de paadjes. Toen hoorde hij een
vriendje roepen: “Grote sufferd, wie werkt er nou in de tuin!”
Jeffrey schaamde zich zo, dat hij wegliep en niet weer terugkwam.
Toen begon het een beetje te motregenen. Jolanda vond het veel te
nat, ze liep weg en kwam niet weer terug.
Tommie werd nat, hij viel, zijn vriendjes kwamen hem uitlachen en
hij scheurde zijn broek. Maar hij bleef in de tuin werken tot oma
zei: “Nu heb je genoeg gedaan.”
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Wat heeft Tommie gedaan dat de andere kinderen niet deden?
De tekst die ik nu uit de Bijbel ga lezen, heeft er ook iets mee te
maken, luister maar goed.

Presentatie
Lees de tekst voor uit uw Bijbel of laat een kind het doen. Zeg hem
daarna met elkaar op van de aanleertekst.

Uitleg
Beijver u - er geen grapje van maken, maar er echt je best voor
doen. Leg aan de kinderen uit dat het een zeer serieuze zaak is.
om uzelf welbeproefd - Beproefd betekent dat je getest wordt,
dat het je moeilijk wordt gemaakt. Alle kinderen in het verhaaltje
werden beproefd. Maar slechts één kon de test doorstaan. Slechts
één kon aan het einde zeggen dat hij het doel had bereikt.
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voor God te stellen - Dat betekent dat jij voor God wil werken.
Niet alleen als het leuk is, maar ook als het minder leuk is.

Toepassing:
Gelovig kind: Als jij al in de Heere Jezus gelooft, wat kun jij dan
voor God doen? (Praat er met de kinderen over) suggesties: over de
Heere Jezus spreken, uit jezelf thuis ergens mee helpen, een niet
zo populair klasgenootje uitnodigen, enz.

Paulus, Gods dienaar

als een arbeider die zich niet hoeft te schamen - Een arbeider is
iemand die voor een baas werkt. Als een arbeider zijn werk goed
gedaan heeft, hoeft hij zich niet te schamen. Als jij gehoorzaam
bent en doet wat God van jou vraagt, ook als het niet gemakkelijk is,
hoef jij je niet te schamen, als je bij God komt.

Niet gelovig kind: Als de Heere Jezus nog niet jouw Redder is dan
is het niet mogelijk dingen voor God te doen. De Heere Jezus moet
eerst de baas zijn in je leven. En de Heere Jezus wordt de baas van
je leven, als je Hem je zonden belijdt en Hem gehoorzaam wilt zijn.

Aanleren

BIJBELLES
Houd een wedstrijdbeker en
een voetbal of een plaatje van
deze dingen in uw hand. Evt.
kunt u de plaatjes op blz. 89
gebruiken

Inleiding
Wat houd ik hier in mijn handen? (Een wedstrijdbeker – (prijs) - en
een voetbal.) Wat moet je doen om zo'n prijs te winnen? (De
voetbalwedstrijd winnen.) Hoe kun je winnen? (Laat de kinderen
antwoorden.) Je moet hard oefenen, alleen en met elkaar. Je hebt
een doel voor ogen. Jouw doel is die prijs te winnen.
Onze zendeling, Paulus, had ook een doel voor ogen, toen hij de
Heere Jezus diende. Wat was dat doel? Waardoor hield hij vol, ook
toen het moeilijk werd?
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Laat alle kinderen gaan staan. Zeg de tekst met elkaar op. Verdeel
de kinderen in drie groepen. Spreek af: als ik met mijn duim wijs
zegt groep 1 de tekst op, met mijn wijsvinger groep 2, met mijn pink
groep 3. Degene die zich vergist is af en gaat zitten. Maak het
steeds moeilijker, door onverwacht af te wisselen. (Zorg er wel voor
dat het eerbiedig blijft, doe dit anders niet.) De groep waarvan na
een aantal keren opzeggen de meesten over zijn gebleven is winnaar.
Haal dan de aanleertekst weg en vraag wie hem uit het hoofd kan
opzeggen

Handleiding

Ontwikkeling van de gebeurtenissen
Het antwoord op deze vragen staat in onze Bijbeltekst. (Herhaal
2 Timotheüs 2: 15) Paulus wilde zich niet schamen als hij in de hemel
zou komen. Hij wilde de Heere Jezus horen zeggen: “Goed gedaan,”
en dan beloond worden voor zijn trouw aan de Heere.
Paulus wilde heel graag het einddoel bereiken om de prijs aan het
eind van zijn leven te ontvangen. Was dit altijd Paulus’ doel
geweest? Nee. Weten jullie nog wat wij eerst van hem hoorden? In
die tijd geloofde hij niet dat Jezus God was. Hoe veranderde Paulus
van gedachten?

Doe de woordstrook “Prijs” op
het bord.

Plaat 6-1
Paulus leerde de Heere Jezus kennen als Heere.
(Handelingen 9: 1- 6)
Paulus ontmoette de Heere Jezus op de weg naar Damascus. Een
helder licht hield hem tegen en verblindde hem. Hij hoorde de stem
van de Heere Jezus.

In deze les hoeft u, bij het
terughalen van de
gebeurtenissen, alleen maar de
steden aan te wijzen.
Wijs Damascus aan.
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Het was niet de eerste keer dat Paulus van de Heere Jezus hoorde.
Paulus was er bij toen de grote godsman Stefanus gestenigd werd.
Stefanus had voor hij stierf voor iedereen een preek gehouden over
de Heere Jezus.
Maar dat was misschien ook niet de eerste keer dat Paulus over de
Heere Jezus hoorde. Hij had waarschijnlijk al veel verhalen gehoord
over wat de Heere Jezus gedaan had toen Hij op aarde was. Paulus
had wel van Hem gehoord, maar hij geloofde toen niet dat de Heere
Jezus de Zoon van God was. Hij geloofde toen nog niet dat de
Heere Jezus zijn zonden wilde vergeven.
Eindelijk gaf Paulus toe, dat Hij de Heere Jezus als Verlosser nodig
had. Dit was voor hem een heel belangrijke beslissing.
Voor jou is dat ook een belangrijke beslissing. Heb je al begrepen
dat je verkeerde en zondige dingen gedaan hebt en heb je al tegen
God gezegd dat je een zondaar bent en dat je gelooft dat de Heere
Jezus voor jouw zonden is gestorven? Of ben je net zoals Paulus
was en heb je geprobeerd op jouw manier Gods wil te doen? In Gods
Woord staat: “ Er is niemand rechtvaardig, ook niet één” (Romeinen.
3: 10). Wat je ook doet, het is nooit zo goed dat God er blij mee is.
God is heilig en in alles volmaakt. Als je bij God wilt horen en later
bij Hem in de hemel wilt komen, moet je je door God laten reinigen,
schoon maken. Dan moet je Hem je zonden belijden en krijg je van
Hem een nieuw leven. Dan is het net alsof je jouw oude leven aan
Hem geeft en krijg je Zijn nieuwe leven, zoals je vuile kleren
uitdoet en mooie nieuwe, schone kleren aandoet.
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Leg in deze les de nadruk op
Gods liefde. Dit blijkt uit de
boodschap van verlossing en uit
Gods wil voor Zijn kinderen, die
goed is en volmaakt.

Zijn kostbare bloed stroomde uit Zijn lichaam toen Hij aan het
kruis hing voor jou. Op de derde dag na Zijn begrafenis stond Hij
weer op uit de doden. Zo staat het in Gods Woord: “ dat Christus
gestorven is voor onze zonden” (1 Kor. 15: 3). Jij moet geloven dat
Hij gestorven is en opgestaan als jouw Verlosser, dan word je gered
van de straf voor de zonde. Je zonden kunnen vergeven worden en
je leven kan anders worden. Als jij aan God vertelt dat jij dit wilt, is
dat de belangrijkste beslissing die je ooit kunt nemen.
Paulus heeft die belangrijke beslissing ook genomen. Toen hij
besefte hoe verkeerd het was om tegen de Heere Jezus te
vechten, ging hij in Hem als zijn Verlosser geloven. Vanaf die dag
was zijn leven totaal anders.

Paulus, Gods dienaar

Dit kan alleen maar omdat de Heere Jezus iets heel bijzonders voor
jou heeft gedaan.

Plaat 6-2
Paulus ontving bevelen
(Handelingen 9: 15- 16; 26: 16- 18)
Herinneren jullie nog wat er gebeurde? Hij was blind geworden door
het felle licht uit de hemel en naar een kamer in Damascus
gebracht. De Heere God stuurde een man, Ananias, die de Heere
Jezus trouw diende, naar Paulus toe. Ananias bad met Paulus en hij
kon weer zien. Toen gebruikte God Ananias om Paulus te vertellen
welke taak hij kreeg en hoeveel hij zou moeten lijden.

Lijden of geen lijden, Paulus wist wat hij moest doen. Hij wist wat
het doel van zijn leven zou zijn. Hij zou heel veel mensen van de
Heere Jezus mogen vertellen ook aan andere volken en aan koningen.
Hij zou van de Heere Jezus bevelen krijgen! Hij hield steeds dat
doel voor ogen en richtte zich daarop, zijn hele verdere leven.
Laat kaart met de Centrale
Waarheid zien en doe hem op
het bord: God wil Zijn doel
bereiken in jouw leven.

Heb jij een doel voor ogen? Als christen behoor jij God toe. Hij
heeft een doel met jou. Wil jij toelaten dat God Zijn doel met jouw
leven bereikt? Als jij elke dag Gods bevelen opvolgt, zal jij Gods
doel voor jouw leven beter leren kennen. Heb je er al over
nagedacht wat jij met je leven wilt? Misschien heb je als doel de
populairste van de school te zijn; je doet er alles aan om maar leuk
gevonden te worden. Misschien heb je als doel om de hoogste
cijfers te halen; niets anders doet er meer toe. Of misschien wil jij
wel de sportheld van jouw school worden. Het is helemaal niet
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Denken jullie dat Paulus wist dat hij zou moeten lijden, omdat hij
een volgeling van de Heere Jezus geworden was? Hoe weten jullie
dat? (Paulus kon dat weten omdat hij zelf had meegedaan om de
christenen te vervolgen.)

Handleiding

verkeerd om goed je best te doen, zolang je maar niet vergeet, dat
dit niet het belangrijkste is in het leven van een christen. In Gods
Woord staat: ”Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn
gerechtigheid” (Mattheüs 6: 33). Het is leuk als iedereen je aardig
vindt, het is fijn om goed te kunnen leren, het is best aardig om een
sportheld te zijn - maar dit is het doel van je leven: niet meer dat
je zo geweldig moet zijn, maar dat de Heere Jezus op de eerste
plaats staat. Hij wordt de belangrijkste! Niet jij! Gods doel met
jouw leven komt op de eerste plaats. Gods doel is altijd goed en
volmaakt (Romeinen 12: 2). Omdat Hij jou volmaakt liefheeft wil Hij
iets moois van jouw leven maken. Daar moet jij altijd aan denken.
Paulus’ gedachten waren gericht op het doel dat voor hem lag. Hij
wist niet precies hoe God zijn leven zou leiden, maar Paulus was
vastbesloten Hem te volgen.

Plaat 6-3
God bereidde Paulus voor op zijn dienst
(Handelingen 9: 15; 22: 14- 15)
Paulus zal ongeveer 30 jaar oud geweest zijn toen hij christen werd.
Maar zelfs nog voor hij geboren was, wist God dat Paulus Zijn
dienaar zou worden. Sommige dingen leerde Paulus voor hij christen
werd. Die zou God gaan gebruiken als Paulus Hem ging dienen. Laten
we naar een paar ervan gaan kijken.
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Paulus leerde studeren
(Handelingen 22: 3; 26; 4- 5)
In de Bijbel staat dat Paulus al een heleboel van de Bijbel geleerd
had voordat hij christen werd. Hij studeerde bij een heel beroemde
professor, Gamaliël. Hij moet regelmatig met zijn vader en moeder
naar de synagoge geweest zijn, dat was een Joodse gewoonte. Paulus
kende de Joodse Schrift, dat wat wij het Oude Testament noemen.
Hij was een Farizeeër, iemand die Gods wetten kende en
gehoorzaamde en zich bovendien hield aan allemaal andere wetten,
want hij dacht dat hij daar God een plezier mee deed.
Toen Paulus tot geloof in de Heere Jezus kwam, ging hij door met
de Schriften te bestuderen. Nu de Heilige Geest zijn leermeester
was, begon hij Gods Woord echt te begrijpen.
Het was voor Paulus heel belangrijk om te weten wat er in Gods
Woord staat. Het hielp hem zijn ogen gericht te houden op het doel
voor zijn leven. Voor jou is het ook belangrijk om Gods Woord te
kennen, zodat God Zijn doel in jouw leven kan bereiken. Hier in de
club leer je wat belangrijk is. Als jij naar de kerk gaat of naar de
kindernevendienst of zondagsschool, leer je uit Gods Woord, de
Bijbel. Thuis kun je ook uit Gods Woord leren. En ook als je ouder
wordt kun je doorgaan met uit Gods Woord te leren, door er voor je
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zelf uit te studeren of cursussen te volgen.

Hij had geleerd om zich strikt aan de geboden, de wetten, te
houden die God aan de Israëlieten gegeven had.
Ook dat je je vader en moeder moet eren.
Dat je niet mag stelen, dat je niet mag doodslaan.
Hij zal geluisterd hebben naar zijn professor Gamaliël, want Paulus
was een goede leerling. Hij leerde ontzag te hebben voor degenen
die boven hem gesteld waren. Aan hen moest hij ook gehoorzaam
zijn.
Jaren later schreef Paulus naar de jongens en meisjes in Kolosse en
Efeze: “Kinderen, gehoorzaam jullie ouders” (Naar Kolossenzen 3:
20; Efeze 6: 1). Ook wees hij alle gelovigen erop om diegenen te
gehoorzamen, die gezag over hen hadden. (Romeinen 13: 1). Wie dat
zijn? Ja, de regering, de politie, enz.

Paulus, Gods dienaar

Paulus leerde gehoorzamen.

Paulus had een vak geleerd.
(Handelingen 18: 3; 20: 34; 1 Thess. 2: 9; 2 Thess. 3: 8)
Voordat Paulus christen werd, was hij tentenmaker. Dat was zijn
beroep. In de Bijbel staat dat hij tenten bleef maken toen hij
christen werd. Paulus had geleerd om dagelijks met zijn handen te
werken. Daardoor kon God Zijn doel met Paulus’ leven volbrengen.

Paulus diende de Heere.
(Kolossenzen 1: 27- 29)
Paulus’ hartenwens was om de Heere te dienen. Dat was zijn doel.
Wat deed Paulus allemaal? Laten we naar drie dingen kijken,
waarmee Paulus de Heere diende.

Plaat 6-4
U zou hier de les kunnen
onderbreken en een kort
getuigenis van u zelf kunnen
geven. Dan vraagt u een paar
gelovige kinderen om het zelf
ook te doen.

Paulus getuigde van de Heere.
(Handelingen 20: 18- 21)
Paulus vertelde aan de mensen hoe de Heere Jezus voor hem
gestorven was en weer was opgestaan om hem eeuwig leven te
geven. Hij vertelde hoe God met hem gesproken had en hoe hij tot
geloof was gekomen. Paulus getuigde op veel plaatsen, voor
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Jij hebt ook geleerd om met je handen te werken. Je kunt dat
gebruiken om God te dienen. Als je leert hoe je jouw kamer moet
schoonmaken, een muziekinstrument bespelen of dingen maken en
repareren, kan dat allemaal gebruikt worden om Gods doel met jouw
leven te volbrengen. Het is ook fijn als je nog meer dingen wilt
leren.

Handleiding

koningen, grote groepen mensen en soms persoonlijk onder vier
ogen.
Heb jij wel eens aan iemand verteld wat de Heere Jezus voor jou
gedaan heeft? Dit noem je getuigen. Als je ouder bent geworden
ga je misschien wel voor grote groepen mensen getuigen. Maar wat
kunnen jullie nu doen? (Vraag dit aan de kinderen) (Aan je
klasgenoten vertellen, buren en familie.) De Heere Jezus wil dat
je trouw bent in het getuigen van Hem.
Het is niet altijd gemakkelijk om te getuigen. In de voorgaande
weken hebben we gezien op wat voor manieren Paulus als knecht
van God geleden heeft. Jullie en ik kunnen ook lijden verwachten.
Misschien worden we uitgelachen of gepest of zelfs door mensen
geslagen, die God niet willen gehoorzamen. Wat hebben we
geleerd, om het in moeilijke tijden toch uit te houden? (Verwacht
antwoord.) (God is bij ons om ons te leiden, ons verblijden in de
Heere, erop vertrouwen dat God ons Zijn vrede zal geven.)
Paulus deelde met andere christenen.
(Handelingen 11: 28- 30; Fil. 4: 18- 19)
Toen de christenen hoorden dat andere gelovigen het heel
moeilijk hadden, stuurden ze giften (geld) om hen te helpen.
Paulus legde lange afstanden af om deze giften af te geven.
Jullie kunnen ook iets doen. Als jij God liefhebt, kun jij geven aan
anderen die het moeilijk hebben. Wat zou je kunnen geven?
Een manier waarop we kunnen helpen is door geld te geven aan
zendelingen die in een ander land de Heere dienen.
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Plaat 6-5

Laat de kinderen met ideeën
komen van wat ze kunnen geven
om mensen te helpen die het
moeilijk hebben. Pas het toe op
de situatie van dat moment.
Laat een overschrijvingsbewijs
zien of een bedankkaart van
een zendeling. Misschien kunt
u, met uw club, wel een
zendeling gaan ondersteunen.
Zorg dan dat u van deze
persoon of gezin
een
gebedskaartje met foto heeft.

Paulus leerde andere christenen de Heere te dienen.
(Handelingen 16: 1- 3; 2 Tim. 2: 2)
Een belangrijk onderdeel van Paulus’ werk was christenen meer
over God te leren en aan hen te laten zien hoe zij dat aan anderen
konden leren.
Timotheüs was een jonge man. Zijn moeder en oma hadden hem,
toen hij een kind was, uit de Bijbel geleerd. Toen de zendeling
Paulus in de stad kwam waar Timotheüs woonde, hoorde hij over
deze jongeman. Paulus vroeg Timotheüs of hij in zijn
zendingsteam wilde komen.
Paulus noemde Timotheüs “mijn zoon in het geloof”, omdat Paulus
hem had geleerd om God met zijn hele leven te dienen. Paulus gaf
hem de verantwoording over de gemeente in Efeze en gaf hem
zorgvuldig aanwijzingen hoe hij daar leiding kon geven. Paulus
waarschuwde Timotheüs voor mensen die niet de waarheid
leerden, maar leugens vertelden over God, zodat je God juist
ongehoorzaam was. Wij moeten vandaag ook oppassen voor
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Wijs Efeze op de kaart aan.

Paulus, Gods dienaar

Laat de brieven van Paulus aan
Timotheüs, aan de Kolossenzen
en aan de Filippenzen in uw
Bijbel zien. Als de kinderen hun
eigen Bijbel bij zich hebben,
kunt u deze zelf laten
opzoeken. Dit aanschouwelijk
onderwijs spreekt kinderen
bijzonder aan.

mensen, die niet de waarheid spreken. We moeten goed kijken of
dat wat andere mensen ons over God leren, ook precies zo in de
Bijbel staat. Paulus schreef naar Timotheüs, “Beijver u om uzelf
welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet
hoeft te schamen.” (2 Tim. 2: 15).
Paulus riep Timotheüs op, “Schaam je niet van de Heere te
getuigen, leid anderen op om te getuigen en doorsta moeilijkheden
als een goed soldaat van de Heere Jezus Christus. Ga het kwaad
uit de weg en volg Gods weg.” (Zie 2 Tim. 1: 8; 2: 2- 3, 22.)
De Heilige Geest leidde Paulus toen hij twee brieven aan
Timotheüs schreef. Andere christenen hadden ook hulp nodig bij
het kennen van Gods wil. God ging door met Paulus te leiden in het
schrijven van veel brieven die nu deel uitmaken van onze Bijbel.
Deze brieven zijn Gods boodschappen aan ons. De brieven van
Paulus leren ons om zo te leven als God het wil en hoe we Hem
trouw kunnen dienen. God wil dat wij Zijn Woord bestuderen en
net als Paulus op Zijn beloften vertrouwen.

Plaat 6-6
Paulus bleef zich uitstrekken naar zijn doel.
(Filippenzen 3: 13- 14; 4: 13)

Plaats woordstrook “Roeping” in
het insteekkarton.

Het is belangrijk om naar een doel te streven. Welk doel heb jij
voor ogen? Als jij de Heere Jezus als jouw Verlosser kent, ben jij
dan bereid om God Zijn doel in jouw leven te laten bereiken?
Misschien heb jij tot nu toe zelf uitgemaakt wat je wilde doen.
Misschien is jouw doel geweest om populair te zijn of de beste van
de klas of topsporter. Ben jij bereid aan God te vertellen dat jij in
Zijn dienst wil staan en het vol te houden net zoals Paulus? Denk aan
wat er in onze tekst van vandaag staat. (Herhaal met elkaar 2
Timotheüs 2: 15)
Wat doe jij eraan, zodat God Zijn doel met jouw leven kan
bereiken? Lees je Zijn Woord en doe je wat er staat? Geef je van
je geld weg aan anderen die het nodig hebben? Getuig jij? Gods doel
met jouw leven is volmaakt, omdat Hij zoveel van jou houdt.
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Laat verschillende kinderen om
de beurt de Centrale Waarheid
oplezen.

Paulus spande zich in om de prijs te behalen - zodat, als hij bij de
Heere Jezus kwam, de Heere Jezus tegen hem zou kunnen zeggen:
“Goedgedaan.” Dit was “roeping van God”. Paulus verlangde naar het
eind van zijn leven, als hij oog in oog zou komen te staan met de
Heiland. Paulus zal zich vaak eenzaam gevoeld hebben. Er waren
medewerkers die vonden dat het werk te zwaar was. Ze lieten hem
in de steek en gingen terug naar huis. Soms gingen ze weer terug
het zakenleven in waar ze veel geld konden verdienen. Het leek alsof
ze hun doel vergaten. Maar Paulus hield het doel voor ogen, wat er
ook gebeurde.

Handleiding

In plaats van steeds maar de belangrijkste en populairste te willen
zijn, vraag je God of Hij jou wil helpen Hem op de eerste plaats in
jouw leven te stellen en alles te doen om God Zijn doel in jouw leven
te laten bereiken.
Het doel van het leven van Paulus was: God dienen. Hij hield dit doel
voor ogen, wat er ook gebeurde. Hij vergat niet dat de Heere hem
had geroepen tot Zijn dienaar en dat Hij bij hem was. Maar nog
beter, Paulus zou al gauw bij de Heere Jezus in de hemel zijn. Hij
verlangde er naar dat die dag snel zou komen. Paulus wilde leven
zoals de Heere Jezus dat wilde, zodat hij dan kon horen: “Goed
gedaan”.
Toen die laatste dag van Paulus zijn leven aanbrak, kon hij zeggen:
“Ik heb mijn doel bereikt, nu wacht er een kroon voor mij!” (naar 2
Timotheüs 4: 7- 8).
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Paulus heeft dat doel bereikt - de prijs - om bij de Heere Jezus in
de hemel te zijn en de beloning te ontvangen voor een leven van
trouwe dienst. Paulus was God trouw. Hij bleef streven naar het
doel - de prijs - die voor hem lag en liet God Zijn doel met zijn leven
bereiken.

Zeg de Centrale Waarheid met
elkaar op.

Wil jij als kind van God, in Gods dienst komen staan? Wil jij vandaag
nog God vragen jou te helpen om jouw gedachten op Hem te richten,
in plaats van dat jij jouw gedachten richt op hoe je populair kunt
zijn of de beste van de klas of kunt uitblinken in sport. Je kunt van
onze tekst van vandaag, jouw levenstekst maken - de tekst die jouw
leven zal leiden. (Herhaal met elkaar 2 Timotheüs 2: 15.) God is
liefde en Hij heeft een doel met jouw leven dat volmaakt is. Als jij
nu de beslissing wilt nemen om God Zijn wil in jouw leven te laten
uitvoeren, wil jij Hem dat nu gaan vertellen? Als je deze beslissing
genomen hebt en dit in gebed tegen de Heere gezegd hebt, kom dan
na de club bij mij om het mij te vertellen. Ik zou het graag willen
weten, zodat ik ook voor je kan bidden.
(Laat het “mee naar huis” kaartje zien.) Dit herinnert jou dan aan
de beslissing die jij vandaag genomen hebt, om God Zijn doel in jouw
leven te laten bereiken.
Maar voordat God Zijn doel in jouw leven kan bereiken, moet je
hetzelfde doen als Paulus gedaan heeft. Paulus heeft dit
geschreven, “Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen,
zal zalig (= gered) worden.” (Romeinen 10: 13). Vandaag kun jij God
aanroepen en toegeven dat je een zondaar bent en dat je niets kunt
doen om vergeving te krijgen. Je kunt je van jouw zonden afkeren
en tot God roepen en tegen Hem zeggen dat je met je hele hart
gelooft dat de Heere Jezus voor jou gestorven is en weer
opgestaan. Je kunt dat nu doen. Begrijp je het nog niet helemaal?
Denk er over na maar vraag het aan de Heere Jezus! Het
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Deel kaartjes uit waarop de
Centrale Waarheid geschreven
staat..

hoeft niet persé hier het kan ook ergens anders. Je hebt ons niet
nodig om je te helpen. Je hebt de Heere Jezus nodig. Je zou zoiets
kunnen zeggen: “Lieve Heere Jezus, ik geloof echt dat U voor mij
gestorven bent. Ik heb spijt van alle verkeerde dingen, die ik
gedaan heb. Wilt u alstublieft mijn zonden vergeven en mij helpen
om aan U gehoorzaam te zijn.”

Herhalingsspel
Mik op het doel
Zorg voor een doos of mand en
een zachte bal. Verdeel de
kinderen in twee teams. Stel de
teams om de beurt een vraag.
Als een kind een vraag goed
beantwoord heeft, beloont u
het team met 5 punten en mag
hij op het doel mikken door het
balletje in de doos proberen te
gooien. Komt het balletje in de
doos dan krijgt dat team 10
extra punten
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1. Welke belangrijke beslissing nam Paulus op de weg naar
Damascus? (Om de Heere Jezus als zijn Verlosser aan te
nemen.)
2. Weet je nog van de vorige keren wat Paulus allemaal moest
meemaken omdat hij van de Heere Jezus hield? (In de
gevangenis gezet, gestenigd, schipbreuk.)
3. Wat was het belangrijkste doel in het leven van Paulus? (Dat
God Zíjn doel in Paulus leven kon bereiken.)
4. Noem twee dingen die Paulus geleerd had, voordat hij
christen werd en hem later hielpen om God te dienen?
(werken, studeren en gehoorzamen.)
5. Noem twee manieren waarop jij Gods Woord kunt
bestuderen om een goede dienaar te worden? (Uit Gods
Woord
leren
op
de
club/zondagsschool/kerk
/kindernevendienst. Thuis zelf uit Gods Woord leren. Later
cursussen volgen over de Bijbel en zelfstudie doen.)
6. Noem twee manieren waarop Paulus de Heere diende. (Hij
getuigde, gaf geld aan gelovige arme mensen, leerde anderen
de Heere te dienen, heeft veel brieven geschreven om de
christenen te bemoedigen en Gods wil te leren kennen.)
7. Wat is een geloofsgetuigenis? (Een verhaal van iemand over
wat God voor hem of haar gedaan heeft.)
8. Wat deden de christenen toen ze hoorden dat andere
christenen armoede leden? (Stuurden hen giften.)
9. Waarom onderwees Paulus andere christenen? (Omdat ze
dan beter de Heere konden dienen.)
10. In welk deel van de Bijbel kun je de brieven vinden, die
Paulus aan verschillende mensen geschreven heeft? (In het
Nieuwe Testament van de Bijbel.)
11. Waarom noemde Paulus Timotheüs zijn zoon? (Omdat hij
zoveel van Paulus geleerd had en omdat hij als een vader van
Timotheüs hield.)
12. Wat wilde Paulus van de Heere Jezus horen als hij Hem in de
hemel zou ontmoeten? (“Goed gedaan!”)

Paulus, Gods dienaar

Stel u zelf beschikbaar op een
ander moment in het verhaal of
tijdens een ander programma
onderdeel

Handleiding

Praktijkoefening
Dit moet je kunnen.
Neem zes stevige vellen papier en schrijf op elk van de kaart één
van deze dingen:
1. Rekenen

4. Gymnastiek

2.Taal

5. Handenarbeid

3. Aardrijkskunde

6. Bijbelles

God gebruikt de dingen waar wij goed in zijn op een geweldige
manier. Eric Liddell was Olympisch kampioen hardlopen. Hij werd
zendeling in China. In de oorlog kwam hij in een gevangenkamp
terecht en organiseerde daar sportwedstrijden voor de gevangenen!
Misschien roept God jou op een dag ook als zendeling. Dan is het nu
de tijd om je daar op voor te bereiden! Laten we eens nadenken
over dingen die God dan kan gebruiken.
(Laat de bovengenoemde kaarten zien en vraag waarom een
zendeling daar iets over moet weten.)

Verwerking
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Het IKEG heeft werkjes bij deze les beschikbaar in een apart
werkboek.
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Plaatjes die gebruikt kunnen worden bij de inleiding van les 6.

Paulus, Gods dienaar

Woordstroken:
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Vervolging
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Prediken
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Roeping
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