
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 1 
De wereld en de zendeling  

 
A) Doel  
 
1. Betekenis benoemen 

Paulus wordt geroepen als zendeling om het evangelie te brengen aan mensen die meerdere goden 
dienen of de Heere Jezus niet zien als de Messias.  
2. Actualiteit aangeven 

Ook nu worden er zendelingen geroepen om de goede boodschap te brengen, ver weg, en dichtbij. 
Wanneer en hoe weet je of je geroepen wordt om de zending in te gaan en ben je dan bereid?  
3. Christus centraal stellen 

Op het zendingsveld mag de boodschap klinken van het Licht dat geschenen heeft in de duisternis. 
Christus heeft geleden voor de zonden van de mensen. De Messias is gekomen! Zie je Hem ook als 
je eigen Messias?  
 
 
B) Achtergrondinformatie 
 
Uitleg bij het tekstgedeelte Matt. 28:16-20:  
Vers 16: ‘naar de berg waar Jezus hen bescheiden had.’ Dit betekent dat de discipelen naar de berg 
gegaan zijn waar ze met de Jezus hadden afgesproken.  
Vers 17: ‘doch sommigen twijfelden’. Lees hierbij Lukas 24:38-41. Daar blijkt dat de discipelen 
twijfelen of Hij werkelijk Jezus is of een geest.  
Vers 18-20: dit wordt wel het zendingsbevel genoemd. Wat opvalt, is dat deze opdracht omringd 
wordt door twee beloften. De discipelen worden gezonden door Hem Die alle macht heeft (v.18), 
en deze Jezus zal met hen zijn, voor altijd (v.20). De opdracht valt in verschillende delen uiteen: 
1. De discipelen moeten ‘heengaan’, erop uit trekken naar alle einden van de aarde.  
2. Ze moeten de volken ‘onderwijzen’, het Evangelie bekend maken.  
3. Ze moeten hen die geloven dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
4. Ze moeten de nieuwe gelovigen leren alles wat Jezus geboden heeft te onderhouden. Bij het 

christenleven hoort dus gehoorzaamheid aan Jezus’ leer, aan Gods geboden.  
 
Uitleg bij het tekstgedeelte 2 Kor. 4:1-15 
Vers 1 slaat terug op het vorige hoofdstuk vers 6 en verder. Het gaat om de bediening van de 
Heilige Geest Die levend maakt van de dood waarin wij liggen.  
Vers 3-4: het Evangelie is in zichzelf niet ‘bedekt’, onduidelijk, verborgen. Dat is het alleen in (of 
voor) zij die niet geloven. Dat komt omdat zij niet verlicht zijn met het Evangelie door de Heere 
Jezus Christus. De verlichting door de Heilige Geest is dus nodig om het Evangelie te kunnen 
begrijpen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 7: de ‘schat’ is het Evangelie, de kennis van de heerlijkheid van God. De ‘aarden vaten’ maken 
duidelijk dat wij die het Evangelie dragen, slechts zwakke, breekbare instrumenten zijn. De kracht is 
alleen in God te vinden, niet in dienaren van het Evangelie.  
Vers 14: dezelfde God Die de Heere Jezus opgewekt heeft, zal ook de gelovigen opwekken. Dit vindt 
plaats met de wederkomst.  
Vers 15: Paulus getuigt dat al de gevaren die hem overkomen, hem overkomen zijn ‘om uwentwil’, 
met het oog op het heil van de gemeente. Opdat de genade in hen vermeerderd wordt en God de 
eer krijgt.  
 
Suggesties voor verdieping 
Zoek wat achtergrondinformatie op over zendingswerk vandaag.  
 
Literatuur 
T. Wilson, De apostel Paulus. Zijn leven en zijn brieven (atlas met informatie) 
Ds. J. Westerink, Mensen rondom Paulus 
 
 
C) Suggesties voor de avondinvulling  
 
Alternatieve startopdracht 
- De zendeling 
Ga met elkaar na welk beeld we hebben van een zendeling. Neem onderstaand schema over op het 
bord of een groot vel papier. Laat de jongeren reageren op de vragen.  
Kijk aan het eind van de avond eens terug naar de gegeven antwoorden. Klopte het beeld dat de 
jongeren hadden van een zendeling?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Paulus als zendeling  
Ga aan de hand van een kleine quiz na wat de jongeren weten over Paulus als zendeling. Zorg voor 
10 stellingen over het leven van Paulus die goed of fout zijn. Lees de stellingen één voor één voor 

Wat voor een persoon is hij? Wat voor werk doet hij?  

Hoe ziet zijn dag er uit?  De zendeling 

Wat is zijn houding t.o.v. de 
mensen? Hoe benadert hij 
hen?   

In wat voor omstandigheden 
leeft hij?   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en laat de jongeren op een blad goed/fout opschrijven. Kijk welke jongere de meeste antwoorden 
goed heeft.  
Je kunt er ook voor kiezen om de jongeren naar twee kanten van de zaal te laten lopen: rechts voor 
goed, en links voor fout.  
Voorbeeld van de stellingen: 
 Paulus kwam op weg naar Damaskus tot inkeer.  
 Paulus werd vanuit Antiochië tot de heidenen gezonden.  
 De tovenaar Bar-Jezus (of Elymas) woonde en werkte op het eiland Malta.   
 Paulus is nooit in Europa geweest.  
 Paulus is in Jeruzalem gevangen genomen.  
 

Niveau 1 Niveau 2 

Bijbel 
Vragen Laat deze altijd aan de orde komen op 
je verenigingsavond! 

1. Mattheüs 28:16-20 
2. 1. Wat belooft de Heere Jezus in vers 18 en 20?  
3. 2. Welke opdracht geeft Hij in vers 19?  

 
2 Korinthe 4:1-15 

4. 3. Wat zegt v.3 over het Evangelie?  
5. 4. Wat werkt God, volgens v.6?  

5. Waarom noemt Paulus zichzelf een aarden 
vat, v.7? 
 
 
 
 
 
 
Keuzevragen 
Vraag 1,3,4,5 
Opdracht Schrijf alles op wat je weet; Kaartje 
zendeling  
 
 
           Stellingen / Casus 
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Bijbel 
Vragen Laat deze altijd aan de orde komen op 
je verenigingsavond! 
Mattheüs 28:16-20  
1.Waarom zouden sommige discipelen 
twijfelen?  
2. Welke beloften en welke opdracht vind je in 
v.18-20?  
 
2 Korinthe 4:1-15 

1. 3. Wat leer je uit v.3-4 over het Evangelie en het 
begrijpen van het Evangelie?  

2. 4. Wat wordt er in v.7 gezegd over dienaren van 
het Evangelie?  

3. 5. Waar is de opstanding van de Heere Jezus het 
bewijs van? (v.14) 
 
 
Keuzevragen 
Vraag 1,2,3,4,5 
Opdracht Plan om gemeente te betrekken; 
Kaartje zendeling  
 
 
           Stellingen / Casus 
           www.lcj.nl/verwerkingplus16 
           www.hhjo.nl/verwerkingplus16 
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Overige verwerking 
Schrijf met een groepje alle namen van de 
gemeenten op waar Paulus langsgegaan is op 
zijn eerste, tweede en derde zendingsreis. Maak 
zo samen een kaart van de reizen van Paulus.   

Overige verwerking 
Zoek artikelen uit kranten die te maken hebben 
met de zending.  
           www.lcj.nl/verwerkingplus16 
           www.hhjo.nl/verwerkingplus16 
 

 
 
D)  Antwoorden en suggesties  
 
Vragen 
1  a. Zie de uitleg over de verzen 18-20 bij achtergrondinformatie hier boven.  

b. Persoonlijk.  
  

2  a. Paulus bracht de boodschap dat de Messias al wel gekomen is. De Heere Jezus,  door hen 
ter dood gebracht. Door Zijn opstanding kon Paulus het evangelie brengen, de goede 
boodschap dat Christus geleden heeft voor zondaren om hen vergeving te kunnen schenken 
van alle zonden. Ook riep hij de mensen op tot bekering tot de Enige God.  
b. Bekering is inkeer, omkeer en terugkeer. Inkeer, een tot jezelf komen, nagaan wie je bent 
en wat je gedaan hebt. Omkeer, een radicale breuk met je huidige leven. Terugkeer tot God.  
c. Bespreek met elkaar de betekenis van zondag 33, maak het persoonlijk.  

 
Opdracht  
Wat weten we eigenlijk van Paulus? Hij is een Jood en heet eerst Saulus. Hij is geboren in Tarsus en 
komt uit de stam van Benjamin. Zo leert hij Hebreeuws maar ook Grieks. Hij oefent het beroep van 
tentenmaker uit en bezit het Romeins burgerrecht. 
De eerste keer dat we van hem lezen, is hij een jonge man, die op de kleren past van degenen die 
Stefanus stenigen. Hij is onderwezen door Gamaliël, een beroemde rabbi, en is een fanatiek 
Farizeeër, en is zo vol vuur dat hij zich er met hart en ziel voor inzet om de christenen te bestrijden. 
Deze Joden die afgevallen zijn van hun geloof, moeten uitgeroeid worden! 
Hij is stilgezet door God op de weg naar Damaskus. Hij heeft drie zendingsreizen gemaakt om Gods 
Woord te verkondigen.  
Hij was waarschijnlijk een zachtmoedig man, klein, ongetrouwd en hij schrijft zelf over een doorn in 
zijn vlees. Misschien was hij niet zo welbespraakt.  
In Fil.3:7 lees je dat Paulus alles wat voor hem winst was, nutteloos geworden is. Om Christus’ wil. 
 
Vragen  
3.  a. Persoonlijk 

b. De Heere wil je bruikbaar maken. Tegelijk kun je jezelf beschikbaar stellen voor de dienst 
van de Heere. De Heere verandert je wil zo, dat je gaat willen wat Hij wil.  Ondanks onze 
gebreken wil God ons gebruiken voor Zijn dienst. Paulus zegt hierover ook: ‘Zijn kracht 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
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wordt in zwakheid volbracht.’ (2 Kor. 12:1) Dit kan betekenen dat als wij soms het gevoel 
hebben niet voor een bepaalde taak in de wieg gelegd te zijn, maar dat God ons daarvoor 
toch wil gebruiken. Vraag of er eigenschappen zijn waar de jongeren tegenaan lopen. 

 c. Persoonlijk 
 
Stelling 
Krijg met elkaar eerst helder wat je verstaat onder een zendeling en wat onder een zendingsveld. 
Een christen zal gaan getuigen van zijn Heere; elke christen moet dus een zendeling zijn. Als je nog 
geen zendeling bent, kan dit betekenen dat je nog onbekeerd bent, en dus ‘zendingsveld’.  
 
Vragen  
4. We spreken over evangelisatie als het om het verkondigen van het Evangelie in ons eigen land 
gaat. Zending is hetzelfde werk, maar dan over de grens.  
 
5. Probeer een open gesprek op gang te krijgen; zoek samen naar mogelijkheden.  
 
 
E) Extra voorbereiding 
 
- Bij de alternatieve startopdracht zijn stellingen over het leven van Paulus en pen en papier nodig 
voor de groepen.  
- Bij de overige verwerkingsopdracht zijn kranten nodig.  
- Voor het sturen van een kaartje aan een jarige zendeling zijn zendingsblaadjes en kaarten nodig. 


