
 
Antwoorden 17.1: De bekering van Saulus 
 
Vraag 1 
a. Paulus wil met brieven van de hogepriester naar Damascus. Daar wil hij alle Joden 

gevangennemen die de Heere volgen, zowel mannen als vrouwen. Deze volgelingen wil hij 
gebonden in Jeruzalem brengen. 

b. De Heere zendt een bliksemstraal naar de aarde. Hij maakt Paulus blindt, zet hem stil en laat 
hem zien dat hij verkeerd bezig is. 

 
Rebus 
“Ik ben het Licht der wereld” (Johannes 8:12). 
 
Vraag 2 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 3 
a. Praat hier met de kinderen over. Waar merken zij aan of hun hart wel of niet vol liefde voor de 

Heere is? En met wie kunnen zij spreken over de Heere? Wellicht valt er te denken aan ouders, 
broertjes en zusjes, familieleden, vriendjes, onkerkelijke kinderen uit de buurt, etc. 

b. Ga in op de antwoorden die uit de groep komen. 
c. Ga in op de antwoorden die uit de groep komen. 
 
Vraag 4 
a. Praat hier met de kinderen over. De een zal aangeven dat hij de jongen niet wil helpen; het is 

zijn eigen schuld. De ander zal aangeven medelijden met deze jongen te hebben en wel naar 
hem om te kijken. Vraag door naar het motief achter de reactie van de kinderen. 

b. De Heere wil dat wij onze naasten liefhebben als onszelf. Hij vraagt van ons om om te zien naar 
onze naasten en – tot op bepaalde hoogte – vergevingsgezind te zijn. 

 
Puzzel 
“Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt” (Handelingen 9:5). 
  

Saulus  Was bang voor Saulus  

Vervolgt christenen   Ananias 

Bekeert zondaren  De Heere 



 
Antwoorden 17.2: Paulus en Barnabas naar Lystre en Derbe 
 
Vraag 1 
a. Een kreupele man wordt genezen. 
b. In Jesaja 35:6 wordt een genezen kreupele vergelijken met een springend hert. 
 
Vraag 2 
De inwoners van Lystre denken dat Paulus en Barnabas goden zijn. Ze zijn bang dat ze weer gestraft 
zullen worden als ze niet vriendelijk genoeg zijn. Eerder hadden de goden alles al een keer onder 
water gezet. 
 
Verwerking 
Ze willen niet als een god geëerd worden, omdat de mensen alleen God moeten eren. 
 
Vraag 3 
a. Er kwam een God in mensengedaante naar de aarde toen de Heere werd geboren in 

Bethlehem. 
b. De pasgeboren Heere kreeg eer van de herders en van de wijzen uit het Oosten. Verder zagen 

de meeste mensen Hem niet als een God en gaven ze Hem ook geen Goddelijke eer. 
c. De Heere offerde Zichzelf op Golgotha. Daarmee droeg Hij onze straf. Zonder dit offer van Hem 

kan niemand zalig worden. Benadruk dit. De schuld moest betaald worden; de Borg wilde voor 
ons betalen. 

 
Verwerking 
Afgod:       God: 
Leeft niet     Leeft 
Beeld van hout, steen of goud  Wil niet als beeld aanbeden worden 
Streng voor zijn onderdanen   Stuurt Zijn Zoon om de straf te dragen 
Moet gedragen worden   Hoeft niet gedragen te worden, maar draagt Zijn volk 
 
Vraag 4 
Praat met de kinderen door over deze vraag.  
 
Verwerking 
“Sta recht op uw voeten” (Handelingen 14:10a). 
 
  



 
Antwoorden 17.3: Paulus in Filippi 
 
Vraag 1 
De Heere laat ons dit verhaal horen, omdat Hij wil dat we ons – net als Lydia en de stokbewaarder 
– bekeren. Hij wil dat we vruchten van geloof dragen. Hij wil dat we horen dat Hij almachtig is en 
dat we weten dat Hij de duivel overwonnen heeft. 
 
Vraag 2 
In de tijd waarin Paulus in Filippi is, worden er vooral volwassenen gedoopt. 

In een zendingssituatie is het normaal dat iemand die tot geloof komt, gedoopt wordt. ‘Met 
heel zijn huis’ betekent dat ook de kinderen, als Lydia en de stokbewaarder die hadden, 
gedoopt werden. Zij worden, net als volwassenen, in het verbond van God opgenomen. Het 
geloof moet nog wel openbaar worden. 

In onze tijd worden er vooral kinderen gedoopt. 
 
Vraag 3 
a. De duivel probeert op meerdere manieren in te grijpen in Filippi: 

1. Hij schakelt het bezeten meisje met de waarzeggende geest in. Zij roept Paulus en Silas 
na en laat de mensen geloven dat er meerdere manieren zijn waarop je zalig kunt 
worden. Zij probeert het Evangelie in een kwaad daglicht te stellen. 

2. Paulus en Silas worden ervan beschuldigd dat ze oproermakers zijn. 
3. De veroordeling, geseling en gevangenneming in de onderaardse kerker bemoeilijkt voor 

Paulus en Silas in eerste instantie de Evangelieverkondiging. 
4. De poging tot zelfmoord van de stokbewaarder. 

b. Spreek met de kinderen door over deze vraag. Mogelijke antwoorden zijn dat onze aandacht 
afgeleid wordt tijdens het lezen uit de Bijbel, het luisteren naar een preek of het horen van een 
vertelling. De duivel wil ons ook bij God vandaan trekken door twijfel in ons hart te zaaien. Kent 
en ziet de Heere mij wel echt? 

c. Bidden en lofpsalmen of –gezangen zingen; net als Paulus en Silas! 

 
Vraag 4 
a. Lydia neemt acht op het Woord dat gesproken wordt. Ze luistert naar het Evangelie en 

gehoorzaamt. Zij is ootmoedig: “Indien gij hebt geoordeeld, dat ik den Heere getrouw ben…”. 
Ze is ook gastvrij: ze nodigt predikers van het Evangelie uit om in haar huis te komen. 
De stokbewaarder is barmhartig: hij zorgt voor de wonden van Paulus en Silas. Hij is ook gastvrij: 
hij ontvangt de mannen in zijn huis en biedt hen een maaltijd aan. Daarnaast is hij blij: zijn hart 
verheugt zich, omdat hij ‘en zijn huis’ in de Heere geloven. 

b. In Galaten 5:22 worden negen delen van de vrucht van het geloof genoemd: liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid (geduld), goedertierenheid (vriendelijkheid), goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en matigheid (zelfbeheersing). 

c. Alleen door het geloof. Dichtbij de Heere Jezus blijven, vraagt om een leven aan Zijn voeten. 



 

 
Verwerking 
a. “Want alle dingen zijn mogelijk bij God.” 
b. 1. Harde harten openen; 

2. De duivel wordt uitgedreven; 
3. Aardbeving; 
4. De stokbewaarder wenst de dood, maar krijgt het eeuwige leven; 
5. Wonderlijke bevrijding van Paulus en Silas. 

  



 
Antwoorden 17.4: Op de Areopagus 
 
Vraag 1 
a. De zonde van de afgoderij. De mensen aanbidden verschillende Griekse goden en gaan voorbij 

aan de Heere Zelf.  
b. Het 2e gebod: “Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”.  
c. Zijn geest ontsteekt in hem, dat wil zeggen: hij wordt geestdriftig, hij raakt opgewonden, vurig.  
 
Vraag 2 
a. Paulus spreekt met: 

X Hij spreekt iedereen aan die hij op straat tegenkomt (vers 17: met degenen, die hem 
voorkwamen).  

- Hij praat met zijn vrienden (nee, Silas en Timotheüs waren nog niet gearriveerd. Er 
wordt in deze verzen ook niet geschreven over huisgenoten van het geloof, die hem 
mogelijk terzijde hebben gestaan in Athene).  

X Hij heeft gesprekken met wijze mannen (vers 18: de Epicureïsche en Stoïsche 
wijsgeren).  

X Hij spreekt met de mensen op de markt (vers 17).  
X Hij preekt in de synagoge voor de Joden (vers 17).  
-  Hij preekt voor de rechtbank (nee, pas later preekt hij op de Areopagus, waar de 

rechtbank was gevestigd).  
b. De wijsgerige mannen reageren boos (zij bestrijden de woorden van Paulus, trekken ze in twijfel, 

gaan in discussie met hem). Sommige mensen reageren onverschillig (zij noemen Paulus een 
klapper, iemand die inhoudsloze woorden spreekt). Anderen reageren nieuwsgierig (zij zijn 
benieuwd naar de onbekende God, waarover Paulus spreekt; zij nemen hem in vers 19 mee om 
meer te horen).  

c. Praat hier met de kinderen over. Maakt de preek hen nieuwsgierig? Willen ze meer leren over 
de Heere en Zijn werk? Of blijft hun hart onverschillig? 

 
Vraag 3 
a. Een altaar met daarop de woorden ‘de onbekende God’.  
b. ,,Ik vertel jullie over de God, Die jullie dienen, terwijl je Hem niet eens kent!” 
c. Praat hier met de kinderen over.  
 
Vraag 4 
a. “God verkondigt nu aan alle mensen overal dat zij zich bekeren.” 

b. Deze opdracht geldt ook voor de kinderen. Spreek hier met hen over door. 
 
Vraag 5 
Sommige mensen komen tot geloof, twee namen zijn bekend namelijk, Dionysius en Dámaris. 
 
Inkleur-woordzoeker: 



 
Oplossing: “Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt”. 
Johannes de Doper heeft deze woorden gesproken (Joh. 1:29). In feite was de kern van Paulus’ 
prediking niet anders.  
  



 
Antwoorden 17.5: Het oproer van Demetrius 
 
Vraag 1 
a. Demétrius verdient goed aan de verkoop van zijn tempeltjes. Hij brengt ‘geen klein gewin’ toe, 

ofwel: een groot gewin! 
b. Er worden steeds minder tempeltjes verkocht, waardoor Demétrius steeds minder geld 

verdient. 
 
Vraag 2 
a. De mensen verzamelen zich bij de schouwplaats. Dit waren grote gebouwen, die met trappen 

boven elkaar gebouwd waren. Het volk kwam er samen om schouwspelen ter ere van hun 
afgoden te zien. 

b. Gajus en Aristarchus. 
 
Vraag 3 
a. ,,Zo stonden de mensen in Efeze ook te schreeuwen.” 
b. Bespreek met de kinderen welke afgoden er worden vereerd op het voetbalveld. Meerdere 

antwoorden zijn mogelijk: ‘koning voetbal’, de voetballers, de trainer, de voetbalclub, etc. 
c. Bespreek met de kinderen welke afgoden in onze tijd belangrijk zijn voor onszelf en de mensen 

om ons heen. Mogelijke antwoorden: geld, kleding, mobiel, games, etc. Ofwel: alles wat ons van 
de Heere en Zijn dienst afhoudt. 

d. Ga met de kinderen dieper in op deze vraag. Wat hebben de afgoden ons te bieden? Wat heeft 
het leven met de Heere ons te bieden? 

 
Vraag 4 
Redenen waarom mensen niets van de Bijbel willen weten, zijn onder andere: ongeloof, koude en 
verharde harten, de schijnbare vervulling die de wereld biedt, etc. 
 
Een kapot schilderij 

 
  



 
Antwoorden 17.6: Schipbreuk en redding 
 
Vraag 1 
a. Spreek met de kinderen door over dat wat zij doen als ze bang zijn. Mogelijke antwoorden zijn: 

bidden, erover praten met een ander, wegkruipen op je kamer, etc. 
b. De storm raast over de Middellandse Zee. Paulus is bang. Hij brengt zijn angst in gebed bij de 

Heere. Paulus vertrouwt op God.  
 
Vraag 2 
a. De hoofdman luistert niet naar Paulus. Hij gelooft meer in de stuurman en de schipper. De 

stuurman en de schipper menen dat ze nog enkele dagen de tijd hebben om in een andere haven 
te komen, voordat het gaat stormen. 

b. Spreek met de kinderen door over ‘gewaarschuwd worden’. Vraag aan hen op welk moment ze 
hun eigen zin doordrijven en wanneer ze juist luisteren naar een waarschuwing. 

 
Vraag 3 
a. Een anker geeft houvast. Als een schip verankert ligt, kan het niet zomaar wegdrijven of 

omslaan. De Heere Jezus is Zelf het anker in het geloof. Hij biedt houvast en zorgt er Zelf voor 
dat ons geloof in Hem niet zomaar verdwijnt. 

b. Laat twee tekeningen zien voor de groep. Geef de tekenaars de gelegenheid om te vertellen wat 
ze getekend hebben en welke woorden ze op welke plaats in hun tekening verwerkt hebben. 

 
Vraag 4 
a. God zorgt ervoor dat Zijn dienaar Paulus gespaard wordt, omdat Hij hem in Rome het 

Evangelie wil laten verkondigen. Omwille van Paulus spaart de Heere ook de rest van de 
bemanning.  

b. Paulus ging respectvol met Julius om; zonder het geloof op te dringen. Hij was er overigens wel 
duidelijk over dat hij tot ‘Zijn God’ gebeden had.  

c. Respectvol omgaan met niet-christenen is belangrijk. Bespreek met de kinderen hoe je 
respectvol kunt zijn. 

d. Spreek met de kinderen door over manieren waarop anderen aan je kunnen merken dat je 
christen bent. Denk aan uiterlijk, woordkeuze, manier van omgaan met anderen en uitkomen 
voor de Naam van de Heere. 


