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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 
 
 
Goed doorlezen! Belangrijk! 
 
 
Beste kinderwerk(st)er, 
 
Voor je ligt het materiaal voor het kinderwerk gezinskamp 2019.  
Het thema dit jaar is: Paulus.   
Dit thema is gelinkt aan het Bijbelboek dat de tienergroepen en de volwassenen gaan 
uitdiepen: Kolossenzen.  
 
Na de inleiding vind je de vertellingen en de verwerkingen die elke dag aan de beurt zijn. Bekijk 
het Bijbelgedeelte eerst goed voor jezelf! Bedenk wat jij hierover met de kinderen zou willen 
bespreken. Lees pas daarna de Bijbellessen door. De opzet van de lessen is bedoeld als 
handreiking. Je moet zelf kijken wat je van deze lessen kunt gebruiken en wat niet. Naast de 
vertelling is het gesprek enorm belangrijk. Probeer zoveel mogelijk open vragen te stellen aan 
de kinderen. De vragen die bij de introductie of bij de afsluiting staan, kun je goed gebruiken en 
leiden vaak tot een gesprek. 
 
Achter de verhalen vind je de tekst die aangeleerd wordt deze week. Je kunt de tekst als 
inleiding op je verhaal aanleren en als afsluiting kun je de tekst nog een paar keer herhalen. 
Misschien is het een idee om de tekst op een groot vel papier te schrijven en elke keer een 
woord weg te vouwen. Herhaal de tekst op zoveel mogelijk verschillende manieren, met z’n 
allen, alleen jongens, alleen meisjes, individuele kinderen, enz. 
 
Na de teksten vind je nog een paar liederen. Het is mogelijk om bijvoorbeeld 1 nieuw lied uit te 
kiezen en dit heel de week goed te oefenen. Zing daarnaast ook liederen die de kinderen al 
kennen.  
 
Bekijk goed van tevoren welke materialen je nodig hebt voor de werkjes. De meeste materialen 
liggen in de kratten klaar, er staat op de materialenlijst aangegeven welke materialen je zelf 
mee moet nemen. De werkbladen moet je ook zelf van tevoren kopiëren. 
 
In het draaiboek kun je schrijven wie wat elke dag doet. Lees van tevoren goed de tiplijst door 
die je helemaal aan het eind kunt vinden! 
 
Wij wensen jullie veel sterkte met de voorbereidingen en een gezellige en gezegende 
kampweek toe! 
 
 
Claudia de Jongh, Joanne Mauritz, Betty Versluis en Lianne Vervoorn 
 
Bij vragen/opmerkingen: bellen of mailen welkom:  
0252 414426 / 06 33 7 22 99 7 
cddejongh@tiscali.nl 
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Hoofdstuk 2: Inhoudsopgave 
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Hoofdstuk 3: Bijbelvertelling kampweek 

 
4-6 jarigen: 
Paulus' bekering 
Paulus in Damascus en zijn vlucht 
Paulus in Filippi/Lydia 
Paulus en de cipier 
De schipbreuk 
Paulus op Malta en zijn gevangenschap in Rome 
 
7-9 jarigen: 
Paulus' bekering 
Paulus in Damascus en zijn vlucht 
Bijna tot goden gekroond, maar vervolgens gestenigd 
Demetrius de Zilversmid 
De schipbreuk 
Paulus op Malta en zijn gevangenschap in Rome 
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Hoofdstuk 4 : Bijbelvertellingen + uitwerking 

 

DAG 1 - Zondag – Paulus’ bekering en vlucht (7-9 jaar) 

 
 
Bijbelgedeelte 
Handelingen 9:1-19a 
 
Context 
In het voorgaande hoofdstuk staat beschreven wie Saulus is. Hij is een ijverig man als 
het gaat om Gods Woord. Hij is onderwezen door Schriftgeleerden en leerling van de 
voorname farizeeër Gamaliël. Zijn doel? Die christenen, die belijden dat Jezus de 
Messias is, uitroeien. Hen in gevangenissen laten opsluiten en van hen afkomen. 
Saulus wil de gelovige Joden zelfs in het buitenland vervolgen. Hij vraagt volmacht en 
mankracht aan de Hoge Raad. Vlak bij Damascus verschijnt Jezus aan Saulus. 
Volkomen overwonnen vraagt Saulus wat hij moet doen. Blind gaat hij naar Damascus. 
Ananías wordt naar Saulus toegestuurd. Saulus wordt geroepen om apostel te zijn van 
het Evangelie. 
 
Kerntekst 
Handelingen 9:6: “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” 
 
Doelstellingen 
• De kinderen weten hoe de bekering van Paulus verloopt 
• De kinderen zien dat er zelfs voor de grootste zondaar bekering mogelijk is 
 
Geloofsleer 
DL 3,4 artikel 10 
HC vraag 72 
HC vraag 73 
 
Zingen 
Psalm 32:1 
Psalm 65:2 
Psalm 86:6 
UMK Saulus meent voor God te strijden 
 
Exegese 
Vers 1-2 
Saulus’ ijver om de christelijke gemeente uit te wissen is nog niet gestild. Het werk 
waarvan melding wordt gemaakt in Handelingen 8:3 wil hij voortzetten. Verschillende 
gelovigen zijn Jeruzalem ontvlucht en hebben zich in andere plaatsen, waaronder 
Damascus, gevestigd. In Damascus was een grote Joodse gemeenschap met 
meerdere synagogen. De bedoeling van Saulus is om de afvallige Joden uit Damascus 
over te brengen naar Jeruzalem om ze daar volgens de Joodse wet te kunnen straffen. 
Echter, zonder hulp van de leiders van de synagogen kan Saulus geen arrestaties 
verrichten. Daarom vraagt hij om een brief van de Hogepriester om deze leiders te 
overtuigen om met hem mee te werken. De gelovigen duiden zich aan met de Weg om 
aan te geven dat ze geen sekte zijn, maar dat hun geloof en levenswijze de enige 
juiste binnen het Jodendom is. 
Vers 3-4 
De wijze van vertellen door Lucas heeft iets dramatisch in zich; de lezer verwacht een 
herhaling van de gebeurtenissen in Jeruzalem. De Heere grijpt echter vlak voor 
Damascus in. Het licht dat Saulus’ omschijnt, is een binnendringen van Gods hemelse 
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en heerlijke werkelijkheid op aarde; vergelijkbaar met de gebeurtenis in Lukas 2:9. Dit 
Goddelijk ingrijpen breekt Saulus macht; hij valt op de grond en hoort een stem. Het is 
de stem van Christus die door Zijn woord ingrijpt in Saulus’ leven en er een nieuwe 
richting aan geeft. Hij wordt aangesproken met zijn Joodse naam die herhaald wordt, 
zoals het ook in het Oude Testament gebeurde bij de roeping van profeten. Na deze 
aanspraak klinkt een verwijt. Door de volgelingen van Christus te vervolgen, vervolgt hij 
de Heere zelf. 
Vers 5-6 
Saulus is in verwarring door dit plotselinge ingrijpen. Hij heeft een besef van een 
hemels ingrijpen, maar weet niet goed wat dit betekent en nog minder Wie er spreekt. 
Het antwoord volgt onmiddellijk. Het is de Heere Jezus Zelf die ingrijpt en hem bestraft. 
De vervolger Saulus is een beklaagde geworden. Het gaat tussen Christus en Saulus; 
Ik tegenover u. Het oorspronkelijke plan is hem uit handen geslagen; hij meende te 
weten wat Gods wil was. Nu weet hij het niet meer. Zijn vraag aan de Heere laat zien 
dat hij van vervolger en hater nu een gelovige van de Heere Jezus is geworden. Hij 
vraagt de Heere Jezus wat hij nu moet gaan doen. Hij krijgt de opdracht om naar de 
stad te gaan en daar te wachten op nadere instructies. 
Vers 7-9 
Wat er gebeurde, heeft echt plaatsgevonden; zijn reisgenoten waren er getuige van. 
Het blijkt dat dit leidde tot een totale ommekeer. De tijdelijke blindheid is geen straf, 
maar een bewijs van Saulus totale afhankelijkheid. Saulus was een geduchte vervolger 
van de gelovigen. Nu zien we hem als een boetvaardige zondaar die tijdens zijn 
blindheid niet eet en drinkt. 
Vers 10-12 
De Heere schakelt een zekere Ananias in. Uit het antwoord blijkt dat hij de Heere kent. 
Ananias krijgt via een visioen de specifieke opdracht om Saulus op te zoeken. Ook 
krijgt hij te horen dat Saulus door de Heere op de hoogte is gebracht van zijn komst. 
Ook weet Saulus dat hij dan weer zal kunnen zien. 
Vers 13-14 
Deze leerling maakt bezwaar. Hij kent Saulus uit de verhalen van hen die Jeruzalem 
zijn ontvlucht als een vervolger van de gemeente. Het gerucht van zijn komst is de stad 
al binnen gekomen. De gemeente verwachtte hem al met alle gevolgen van dien. 
Vers 15-16 
Het antwoord van de Heere is via Ananias gericht tot de hele gemeente. Deze Saulus 
wordt in het Grieks een kruik genoemd (SV: vat, HSV: instrument). Het beeld hier is 
van iemand die een kruik uit zijn voorraadkamer haalt om iets te vervoeren. Zoals een 
kruik gebruikt wordt door een eigenaar om water op een andere plek te brengen, zo zal 
Saulus gebruikt worden om het Evangelie op allerlei plekken te brengen. Dat Evangelie 
heeft een adres; het zal komen bij heidenvolken, wordt gesproken voor koningen en tot 
zijn eigen Joodse volk. Het evangelie heeft ook een spits: het verkondigen van ‘Mijn 
Naam’. En dat zal geen zegentocht worden, maar dat zal van deze Saulus het uiterste 
vergen; hij zal moeten lijden voor die Naam. 
Vers 17 
Ananias gehoorzaamt de Heere en gaat naar Saulus toe. Hij voert de opdracht 
nauwkeurig uit en gelooft de Heere op Zijn Woord. Hij accepteert Saulus door hem 
broeder te noemen. Saulus hoeft niet te vertellen wat er gebeurd is onderweg, dat 
vertelt Ananias hem wel. Ook vertelt Ananias waarom hem dit moest overkomen. 
Saulus zou weer ziende worden en vervuld worden met de Heilige Geest. Het 
gezichtsvermogen zou hij terugkrijgen en zijn geestelijk blinde ogen zullen ook gaan 
zien. 
Vers 18-19a 
Meteen gebeurt het, hij kan weer zien. Niet door een langzaam genezingsproces, maar 
direct. Hij wordt door de doop opgenomen in de christelijke gemeente. Dan is er ook 
weer tijd voor de gewone dagelijkse dingen, zoals eten en drinken. 
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Introductie 
Stel je voor: een jongen uit de klas praat altijd lelijk tegen jou en over jou. Je bent bang 
voor hem. Op een dag praat de jongen heel vriendelijk tegen je. Hij wil je vriend zijn en 
met je praten. Vertrouw je hem gelijk? Hoe kun je zien aan de jongen of hij het echt 
meent? 
 
Beginzin 
Saulus kijkt eens naar de mensen om hem heen. Wat een verschil met een paar dagen 
geleden. Toen wilde hij deze mensen doden omdat ze in de Heere Jezus geloofden. 
En nu zijn het zijn vrienden! 
 
Vertelschets 
In een synagoge in Damascus staat Saulus. Wat is er veel gebeurd de afgelopen 
dagen! Zijn plan om de christenen in Damascus gevangen te nemen is totaal mislukt. 
Nu is hij zelf een volgeling van Christus geworden! En hij is er helemaal vol van. Hij 
moet het tegen anderen vertellen: ‘Christus, dat is de Zoon van God!’ 
De mensen die het horen, luisteren verbaasd. Is dit Saulus? Hij was toch een 
Schriftgeleerde die in Jeruzalem de christenen gevangennam? En dat wilde hij hier, in 
Damascus, toch ook doen? Om ze vervolgens mee te nemen naar de overpriesters? 
Maar Saulus preekt gewoon door. Hij krijgt hiervoor de kracht van de Heilige Geest. 
Steeds haalt hij het Oude Testament erbij. Hij vertelt wat de profeten lang geleden 
hebben gezegd. De Christus moest komen en dat is gebeurd. 
De eerste tijd horen de Joodse mensen in Damascus de preken van Saulus aan. Maar 
in hun hart komt steeds meer haat tegen deze man. Hoe durft hij zo te spreken? ‘We 
moeten die Saulus doden’, klinkt een stem. Anderen knikken. Al snel wordt er een plan 
gemaakt. ‘Saulus,’ klinkt het niet veel later, ‘ze willen je doden.’ 
Wat denk je? Zou Saulus verbaasd zijn dat de mensen hem willen doden? Of had hij 
hier misschien al rekening mee gehouden? Waarom? 
‘En de poorten van de stad worden dag en nacht bewaakt. Zodat ze je gelijk gevangen 
kunnen nemen als je wilt vluchten. Maar we hebben een plan. Als het nacht is, laten 
we je in een mand over de stadsmuur naar beneden zakken. Dan kunnen ze je niet 
doden.’ 
Midden in de nacht gebeurt het. Saulus klimt in de mand en de mannen laten de mand 
langzaam over de muur van de stad zakken. De mand zakt steeds verder naar 
beneden. Totdat hij op de grond terechtkomt. Saulus stapt eruit. Snel vlucht hij van de 
stad Damascus vandaan. 
Daar ligt de stad Jeruzalem. Het is een poos geleden dat Saulus wegging uit 
Jeruzalem om de christenen te vervolgen. Nu is Saulus er bijna. Nog even en dan kan 
hij de discipelen in Jeruzalem ontmoeten. 
Ze vertrouwen hem niet! Wat een teleurstelling voor Saulus. Hij heeft de discipelen 
gevonden maar ze willen niet geloven dat hij een discipel is. Ze weten nog heel goed 
hoe Saulus weggegaan is uit Jeruzalem. De grote vervolger. En is hij nu een discipel? 
Een volgeling van Christus? De deur blijft dicht. Saulus komt er niet in. Saulus wilde de 
discipelen en volgelingen van Christus eerst doden, logisch dat ze hem nu niet 
vertrouwden! Maar God is niet zoals de mensen, bij Hem maakt het niet uit hoeveel 
erge dingen je hebt gedaan: je kunt altijd bij Hem terecht, Hij wil en kan het je 
vergeven! 
Totdat de deur toch opengaat. Saulus kijkt op. Hij ziet een man, Bárnabas, naar zich 
toe komen. Hij praat met Saulus. En Saulus vertelt wat er is gebeurd. ‘Ik heb de Heere 
Jezus gezien toen ik naar Damascus ging. Hij sprak tot mij. En later mocht ik in 
Damascus in de Naam van Jezus spreken.’ 
Bárnabas kijkt naar Saulus. Er komt blijdschap op zijn gezicht. Hij weet het: Saulus 
spreekt de waarheid. Er is een wonder gebeurd! ‘Kom maar,’ zegt hij, ‘ik neem je mee 
naar de andere discipelen. Dan kunnen we ze vertellen wat er is gebeurd.’ 
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Saulus spreekt in Jeruzalem waar hij maar kan over de Naam van de Heere Jezus. 
Door de straten van de stad loopt hij naar de synagoge van de Joden die Grieks 
spreken. Dat had Stéfanus jaren geleden ook gedaan. Toen was Stéfanus gestenigd. 
Nu ziet Saulus dezelfde haat op hun gezichten. Ze willen proberen ook hem te doden. 
De christenen in Jeruzalem krijgen dit te horen. Saulus moet weg uit Jeruzalem. Ze 
hebben Saulus lief gekregen. Snel brengen ze Saulus naar Cesaréa. In de havenstad 
brengen ze hem naar een schip. Het schip vaart naar Tarsen, de geboorteplaats van 
Saulus. 
 
Slotzin 
Nu mag Saulus, die zoveel gemene dingen tegen de christenen en tegen God had 
gedaan, gaan vertellen over Jezus Christus. Want Hij alleen is de Verlosser, Die alle 
zonden kan vergeven. Ook alle dingen die jij verkeerd doet. 
 
Afsluiting 
Waardoor vertrouwden de mensen in Jeruzalem Saulus niet gelijk? Hoe komt het dat 
er iedere keer mensen boos worden op Saulus? Hoe merk je dat de Heere Saulus keer 
op keer helpt? Saulus wilde graag vertellen over Jezus. En jij? Kun je een voorbeeld 
noemen? Saulus wordt een zendeling. Wat is dat? Ken jij zendelingen? Wat weet je 
over hen? 
 
 
 

Dag 2 Maandag : Paulus in Damascus en zijn vlucht (7 – 9) 

Bijbelgedeelte: Handelingen 9: 10 - 31 
 
Zingen 
Psalm  20:5; 81:13; 89:11, 12. Ps. 46:6 
Roept uit aan alle stranden 
Heere Jezus om Uw woord 
 
Geloofsleer 
HC vraag 33 Jezus, de Zoon van God 
 
Context 
Er is veel gebeurd in het leven van Saulus. Hij wilde de gelovige Joden in het 
buitenland vervolgen. Vlak bij Damascus omstraalt hem een hemels licht. Saulus hoort 
een stem uit de hemel klinken: ‘Saul, Saul! Wat vervolgt u Mij?’ Bevend vraagt hij Wie 
het is, Die tot hem spreekt. Het is Jezus, Die hij haat. Volkomen overwonnen vraagt 
Saulus nederig wat hij moet doen. Hij kan niets meer zien. Saulus is verslagen en kan 
alleen maar bidden. Vervolgens komt Ananías hem vertellen Wie Jezus is. Saulus 
gelooft dat Jezus de Messias is en wordt gedoopt. Ananías zegt hem dat Jezus Saulus 
als Zijn apostel heeft aangesteld. 
 
Kerntekst 
Handelingen 9:20 En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon 
van God is 
 
Doelen 
De kinderen leren over de roeping en preken van Saulus. 
Ze horen van de verwarring van het optreden van Saulus en de haat tegen hem. 
Ze weten van Gods bescherming. 



 

8 
 

 
Exegese 
 Vers 19b-22 Saulus blijft maar een paar dagen in Damascus. In die enkele dagen 
bezoekt hij de synagogen en neemt daar het woord. Hij, die kwam om de gemeente te 
verstoren, preekt direct dat Christus de Zoon van God is. De mensen wisten dat Saulus 
naar Damascus zou komen, maar dit hadden ze niet verwacht. Hij is het toch die in 
Jeruzalem de  gemeente vervolgde? Hij zou toch komen om de volgelingen van Jezus 
op te pakken? En deze man is een volgeling van de Heere geworden? Sterker nog, hij 
preekt in zijn Naam? Saulus laat zich hierdoor niet afleiden, maar wordt meer en meer 
gesterkt door de Heilige Geest en preekt door. Zijn manier van preken leidt er toe dat 
de Joden in Damascus in verwarring raken. Wat hij doet als goed opgeleide 
Schriftgeleerde is vanuit het Oude Testament aan tonen dat Jezus de Messias is. 
Vers 23-25 Na verloop van tijd komt er een tegenreactie. Het blijft niet alleen bij 
verwarring, maar er ontstaat verzet tegen de prediking van Saulus. De conclusie in de 
Joodse gemeenschap wordt getrokken: deze Saulus moet dood. Hier in Damascus 
begint het lijden van Saulus omwille van de naam van Christus al (Hand. 19:16). De 
samenzwering lekt uit en komt Saulus ter ore. De stad verlaten kan niet meer, die 
wordt dag en nacht bewaakt om hem te kunnen doden. Niet alleen de vijanden van de 
gemeente van de Heere maken plannen. Ook de gelovigen doen dat en zorgen ervoor 
dat Saulus toch de stad kan verlaten. Op een heel klassieke manier (Joz. 2:15) laten 
ze Saulus via een opening in de stadsmuur ontsnappen. 
Vers 26-28 Saulus kiest er niet voor om in de luwte te blijven; hij keert terug naar 
Jeruzalem. Daar zoekt hij aansluiting bij de discipelen. De angst voor het onheil dat hij 
door de vervolgingen heeft aangericht zit er echter nog diep. De gemeente is bang dat 
hij niet echt een christen is geworden. Ze zijn bang dat dit een nieuwe manier van het 
uiteenwerpen van de gemeente is. Dan treedt Barnabas naar voren en neemt hem 
onder zijn hoede en introduceert hem bij de apostelen. In de kring van apostelen 
verhaalt Saulus alles wat hem overkomen is onderweg naar Damascus en hoe hij in 
die stad het evangelie heeft verkondigd. Deze ontmoeting is een keerpunt, vanaf nu 
kan Saulus in Jeruzalem in de gemeente onbekommerd het werk doen wat Christus in 
zijn hart heeft gelegd. Het werk dat hij daar doet, mag hij doen als één van de 
apostelen. Hij doet het met hen. 
Vers 29-30 In Jeruzalem ontloopt Saulus de risico’s niet. Hij spreekt vrijmoedig over de 
Naam van de Heere Jezus. Zelfs zoekt hij de synagoge van Griekssprekende Joden op 
om daar met hen in debat te gaan. Hetzelfde had Stefanus ook gedaan (Hand. 6:9). Hij 
had dit met de dood moeten bekopen. Ook hier komt weerstand tegen de prediking van 
Saulus. Ook hier zijn ze van plan om Saulus te doden. Als de broeders van de 
christelijke gemeente dat ter ore komt, brengen ze Saulus naar de havenstad 
Caesarea. Ze zetten hem op een schip naar zijn geboorteplaats Tarsus. 
 
Introductie 
Stel je voor: een jongen uit de klas praat altijd lelijk tegen jou en over jou. Je bent bang 
voor hem. Op een dag praat de jongen heel vriendelijk tegen je. Hij wil je vriend zijn en 
met je praten. Vertrouw je hem gelijk? Hoe kun je zien aan de jongen of hij het echt 
meent? 
 
Beginzin 
Saulus kijkt eens naar de mensen om hem heen. Wat een verschil met een paar dagen 
geleden. Toen wilde hij deze mensen doden omdat ze in de Heere Jezus geloofden. 
En nu zijn het zijn vrienden. 
 
Vertelschets 
• In een synagoge in Damascus staat Saulus. Wat is er veel gebeurd de afgelopen 
dagen! Zijn plan om  de christenen in Damascus gevangen te nemen is totaal mislukt. 



 

9 
 

Nu is hij zelf een volgeling van Christus geworden! En hij is er helemaal vol van. Hij 
moet het tegen anderen vertellen: ‘Christus, dat is de Zoon van God!’  
• De mensen die het horen, luisteren verbaasd. Is dit Saulus? Hij was toch een 
Schriftgeleerde die in Jeruzalem de christenen gevangennam? En dat wilde hij hier, in 
Damascus, toch ook doen? Om ze vervolgens mee te nemen naar de overpriesters?  
• Maar Saulus preekt gewoon door. Hij krijgt hiervoor de kracht van de Heilige Geest. 
Steeds haalt hij het Oude Testament erbij. Hij vertelt wat de profeten lang geleden 
hebben gezegd. De Christus moest komen en dat is gebeurd.  
• De eerste tijd horen de Joodse mensen in Damascus de preken van Saulus aan. 
Maar in hun hart komt steeds meer haat tegen deze man. Hoe durft hij zo te spreken? 
‘We moeten die Saulus doden’, klinkt een   stem. Anderen knikken. Al snel wordt er 
een plan gemaakt. ‘Saulus,’ klinkt het niet veel later, ‘ze willen je doden. 
• Wat denk je? Zou Saulus verbaasd zijn dat de mensen hem willen doden? Of had hij 
hier misschien al rekening mee gehouden? Waarom?  
• ‘En de poorten van de stad worden dag en nacht bewaakt. Zodat ze je gelijk 
gevangen kunnen nemen als je wilt vluchten. Maar we hebben een plan. Als het nacht 
is, laten we je in een mand over de stadsmuur naar beneden zakken. Dan kunnen ze je 
niet doden.’  
• Midden in de nacht gebeurt het. Saulus klimt in de mand en de mannen laten de 
mand langzaam over de muur van de stad zakken. De mand zakt steeds verder naar 
beneden. Totdat hij op de grond terechtkomt. Saulus stapt eruit. Snel vlucht hij van de 
stad Damascus vandaan.  
• Daar ligt de stad Jeruzalem. Het is een poos geleden dat Saulus wegging uit 
Jeruzalem om de christenen te vervolgen. Nu  is Saulus er bijna. Nog even en dan kan 
hij de discipelen in Jeruzalem ontmoeten.  
• Ze vertrouwen hem niet! Wat een teleurstelling voor Saulus. Hij heeft de discipelen 
gevonden maar ze willen niet geloven dat hij een discipel is. Ze weten nog heel goed 
hoe Saulus weggegaan is uit Jeruzalem. De grote vervolger. En is hij nu een discipel? 
Een volgeling van Christus? De deur blijft dicht. Saulus komt er niet in.  
• Totdat de deur toch opengaat. Saulus kijkt op. Hij ziet een man, Bárnabas, naar zich 
toe komen. Hij praat met Saulus. En Saulus vertelt wat er is gebeurd. ‘Ik heb de Heere 
Jezus gezien toen ik naar Damascus ging. Hij sprak tot mij. En later mocht ik in 
Damascus in de Naam van Jezus spreken.’ 
• Bárnabas kijkt naar Saulus. Er komt blijdschap op zijn gezicht. Hij weet het: Saulus 
spreekt de waarheid. Er is een wonder gebeurd! ‘Kom maar,’ zegt hij, ‘ik neem je mee 
naar de andere discipelen. Dan kunnen we ze vertellen wat er is gebeurd.’  
• Saulus spreekt in Jeruzalem waar hij maar kan over de Naam van de Heere Jezus. 
Door de straten van de stad loopt  hij naar de synagoge van de Joden die Grieks 
spreken. Dat had Stéfanus jaren geleden ook gedaan. Toen was Stéfanus gestenigd. 
Nu ziet Saulus dezelfde haat op hun gezichten. Ze willen proberen ook hem te doden.  
• De christenen in Jeruzalem krijgen dit te horen. Saulus moet weg uit Jeruzalem. Ze 
hebben Saulus lief gekregen. Snel brengen ze Saulus naar Cesaréa. In de havenstad 
brengen ze hem naar een schip. Het schip vaart naar Tarsen, de geboorteplaats van 
Saulus.  
 
Gesprek 
Waardoor vertrouwden de mensen in Jeruzalem Saulus niet gelijk? Hoe komt het dat 
er iedere keer mensen boos worden op Saulus? Hoe merk je dat de Heere Saulus keer 
op keer helpt? Saulus wilde graag vertellen over Jezus. En jij? Kun je een voorbeeld 
noemen? Saulus wordt een zendeling. Wat is dat? Ken jij zendelingen? Wat weet je 
over hen? 
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Dag 3 Dinsdag – Bijna tot goden gekroond, maar toch gestenigd (7-9 jaar) 

 
Bijbelgedeelte 
Handelingen 14: 8-19 
 
Context 
Paulus en Barnabas zijn onderweg. Het is de eerste zendingsreis van Paulus. Ze zijn 
zojuist in de stad Ikónium geweest, waar eerst veel mensen (zowel Joden als 
godvrezende heidenen) bekeerd werden door het Evangelie. Dit leidde echter tot strijd 
tussen de Joden die niet geloofden dat Jezus de beloofde Messias was. Het werd zo 
erg, dat er in de hele stad verdeeldheid heerste. Sommigen wilden Paulus en 
Barnabas stenigen, waardoor zij wegvluchtten uit de stad. Nu zijn ze in Lystre  
aangekomen. 
 
Kerntekst 
Handelingen 14:15a: “En zeggende: Mannen, waarom doet gij deze dingen Wij zijn ook 
mensen van gelijke bewegingen als gij, en verkondigen ulieden dat gij u zoudt van 
deze ijdele dingen bekeren tot den levenden God.” 
 
Doelstellingen 
• De kinderen denken na over eerlijkheid. 
• De kinderen weten dat er maar één God is, en dat Hij de belangrijkste moet zijn 

in ons leven. 
• De kinderen leren dat de kerk verdrukt werd en in veel plaatsen nog wordt. 
 
Geloofsleer 
NGB artikel 2 
HC vraag 26 
HC vraag 94 
DL 5 artikel 14 
 
Zingen 
Psalm 81:10, 11, 13, 14 
Psalm 115:2-4, 8 
Psalm 146: 3, 4 
Psalm 147:10 
ZB (gele zangbundel) Alzo lief had God de wereld 
ZB Eens zal op de grote morgen 
ZB Een vaste burcht is onze God 
ZB Het dorre land zal juichen 
ZB Hij kwam bij ons, heel gewoon 
ZB Roept uit aan alle stranden 
ZB Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
 
Exegese 
Vers 8 
In Lystre is een man die sinds zijn geboorte kreupel is. Hij heeft geen kracht meer in 
zijn benen. 
Vers 9 
Deze man ziet Paulus en luistert aandachtig naar de prediking van Paulus. Paulus 
merkt dat de man zo aandachtig luistert. Door de buitengewone werking van de Heilige 
Geest ziet hij dat de man geloofd wat Paulus zojuist vertelde. Paulus ziet dat de 
kreupele man erop vertrouwt dat Jezus hem het gebruikt van zijn benen geeft. 
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Vers 10 
Paulus spreekt luid en duidelijk dat de man moet gaan staan. Het lijkt een onmogelijke 
opdracht. Maar de man geloofde, sprong op en kon lopen. 
Vers 11 
De mensen op straat zijn natuurlijk verbaasd, hoe kan dit? Het is een wonder! In het 
Lycaónisch praten ze met elkaar, zodat Paulus en Barnabas, die Grieks spreken, het 
niet kunnen verstaan. Ze overleggen wat ze hiermee moeten. Een wonder kan immers 
alleen door goden gedaan worden? Deze mannen moeten dan wel goden zijn, die in 
het lichaam van een mens naar de aarde toegekomen zijn! 
Vers 12 
Ze geven de apostelen de namen van hun oppergod Zeus (‘Jupiter’ in het Latijn) en 
van de god Hermes (‘Mercurius’ in het Latijn), de bode of woordvoerder van de goden. 
Vers 13 
Net buiten de stadspoort staat de tempel van Jupiter, zodat Jupiter de stad goed kan 
bewaken. Daar nemen de mensen Paulus en Barnabas mee naar toe. Daar willen ze 
voor hen offeren. Alles willen ze gaan klaarmaken voor het offer. Het zijn immers 
goden die bij hen op bezoek zijn?! 
Vers 14 
Dan hebben Paulus en Barnabas door wat er gebeurt. Ze scheuren hun kleren als 
teken van afkeer. Ze walgen van mensverering en willen helemaal niet als goden 
beschouwd worden. Zoveel macht en eer willen ze helemaal niet, hoe verleidelijk het 
ook is. Ze gaan het uitleggen aan de bevolking van de stad. 
Vers 15 
Ze roepen het de mensen toe: Waarom doet u dit? Wij zijn geen goden, wij zijn slechts 
gewone mensen, net als u. We zijn gekomen om te laten zien wat een zinloze afgoderij 
jullie bedrijven, omdat we willen dat u bekeerd wordt tot een God, die wél leeft, in 
tegenstelling tot jullie beelden. 
Vers 16 
Jullie dienen de afgoden, omdat God jullie in het verleden je eigen weg liet gaan. Toen 
was het alleen voor het volk Israël, maar nu mogen jullie delen in dat verbond! 
Vers 17 
Jullie weten dat er een godheid moet zijn, door alles wat er om je heen gebeurt: de 
bloemen die groeien, de akkers vol voedsel, de regen enzovoorts. Maar jullie hebben 
daar niet de goede goden bij. Er is maar Eén God, over Wie wij jullie iets komen 
vertellen. 
Vers 18 
Door dit te zeggen kunnen ze nog net voorkomen dat de mensen de offers brengen.  
Vers 19 
Het is niet zeker hoeveel tijd er tussen vers 18 en 19 zit. Maar ondertussen zijn de 
Joden uit Antiochië en Ikonium aangekomen in Lystre. De afstand van Ikonium naar 
Lystre is ongeveer 30 kilometer en de afstand van Antiochië naar Lystre 130 km. Ze 
zorgen dat de bewondering van de mensen in Lystre veranderd in woede. Hier zijn ze 
het niet mee eens. Ze hebben hun eigen goden en daar willen ze niet vanaf. Ze zijn zo 
kwaad, dat ze Paulus grijpen en stenigen. Wanneer ze denken dat hij dood is slepen 
ze hem buiten de stad. Dat bleek hij echter niet te zijn. 
 
Geloofsleer 
NGB art. 2: Hoe wij God herkennen. 
HC vraag en antwoord 26: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de 
hemel en van de aarde. 
HC vraag en antwoord 94: Het eerste gebod. 
 
Introductie 
Hieronder 2 mogelijk introducties: 
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Introductie 1 
Begin met een actieve oefening. Laat de kinderen zichzelf tien keer opdrukken of laat 
hen tien keer met hun been heen en weer zwaaien. Start een gesprekje over 
oefeningen en trainingen om weer te kunnen lopen. Waarom zijn zulke oefeningen en 
trainingen nodig? En hoelang duurt het voordat iemand weer kan lopen? Laat een 
afbeelding zien van een revalidatiecentrum. Vraag wie er wel eens in een 
revalidatiecentrum is geweest. Wat wordt er in zo’n centrum allemaal gedaan? 
Benadruk de vele zware oefeningen en therapieën. Vertel dan dat er in de vertelling 
van vandaag iemand geneest die gelijk weer kan lopen. Hij hoeft niet te 
revalideren/oefenen, maar is onmiddellijk in staat om al zijn spieren te gebruiken. Dat is 
een groot wonder. Nog groter wonder is het als iemand gaat wandelen met God. Als hij 
de Heere gaat volgen. 
 
Introductie 2 
Laat een afbeelding van Jupiter en Mercurius zien. Vraag aan de kinderen of zij weten 
wie deze twee mannen/goden zijn. Bedenk vervolgens met elkaar welke afgoden er in 
de Bijbel nog meer genoemd worden. Rond af met een gesprekje over de vele 
afgodsbeelden in de tijd van Paulus. 
 
Beginzin 
In de Bijbelvertelling van vandaag gebeurt ook zoiets. 
 
Vertelschets 
Paulus en Barnabas zijn op reis. Ze maken een lange tocht: een zendingsreis. Dat 
betekent dat ze, overal waar ze komen, van de Heere vertellen. Ze zijn net in Antiochië 
geweest. Maar de mensen daar kregen ruzie, toen ze hoorden wat Paulus en 
Barnabas vertelden. Sommigen geloofden hen, anderen niet. Het werd een grote ruzie, 
en Paulus en Barnabas vluchtten snel weg uit de stad. 
En zo komen ze in Ikonium. Ze lopen de stad binnen. De zaterdag is voor de Joden de 
rustdag, zoals wij die op zondag hebben. En op een zaterdag staan er in de stad twee 
mannen, die vertellen over de Messias. ‘Jezus is geboren in Bethlehem, Hij is de Zoon 
van God,’ zeggen ze. Ze leggen uit Wie Jezus is en vertellen Evangelie zo aan alle 
mensen op straat. 
Hé, zie je die man daar? Hij zit aan de kant van de weg. Hij zit er misschien al wel de 
hele dag, want hij kan niet lopen. Hij is kreupel, zijn voeten doen het niet. Aandachtig 
luistert deze kreupele man naar het Evangelie. Paulus kijkt naar de man. Door de 
kracht van de Heilige Geest weet hij dat deze man echt gelooft wat Paulus en 
Barnabas zeggen. Paulus ziet dat de man kreupel is. Dan gaat hij iets tegen de man 
zeggen. 
“Sta recht op uw voeten!” Beveelt Paulus de man. Maar, Paulus, dat kan die man toch 
helemaal niet? Hij is al sinds zijn geboorte kreupel! Zegt de man dat? Nee. De man 
springt op en loopt! Wat een wonder. Heeft Paulus dit wonder gedaan? Nee, het was 
God die Paulus dit liet zeggen. Het was God die de man kracht in zijn voeten gaf. 
De mensen op straat hebben gezien wat er gebeurd is. “Wat een wonder,” zeggen ze. 
“Deze mannen moeten wel goden zijn!” Ze nemen Paulus en Barnabas mee naar een 
tempel. Paulus en Barnabas begrijpen eerst niet wat de mensen zeggen, omdat ze 
tegen elkaar in een andere taal praten. Maar als ze bij de tempel komen, dat zien ze 
het. 
De mensen slachten dieren en willen een offer brengen. Een offer aan God? Nee, een 
offer aan Paulus en Barnabas. Ze denken dat zij goden zijn! 
Dat vinden Paulus en Barnabas vast fijn, dat de mensen hen zo belangrijk vinden. Nu 
kunnen ze om het lekkerste eten vragen, om geld, een fijne slaapplaats. De mensen 
zullen alles voor hen doen. Maar nee, dat willen ze niet! Er is maar één God, en alleen 
Hij mag gediend worden. Alleen deze enige God! Deze God is de belangrijkste in hun 
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leven. Is Hij ook de belangrijkste in jouw leven? Het zou een grote zonde zijn, als ze 
zich beter voor zouden doen. En geen mens is ooit zo goed en groot als God. 
Ondertussen zijn de Joden uit Antiochië, die een hekel hadden aan Paulus en 
Barnabas, in Lystre gekomen. Ze praten met de mensen, ze stoken hen op tegen 
Paulus en Barnabas. En dan, o kijk eens wat er gebeurt! Ze zijn niet meer vriendelijk, 
ze willen Paulus niet langer aanbidden. Ze pakken stenen en gooien ze tegen Paulus 
aan. Als ze denken dat hij niet meer leeft, pakken ze hem op en slepen hem buiten de 
stad. Paulus is niet echt overleden, daar heeft de HEERE voor gezorgd. Vertel de 
kinderen wat meer over deze schijndood van Paulus. 
 
Slotzin 
Zelfs al is de situatie nog zo erg, God zorgt voor Zijn volk. 
 
Gespreksonderwerpen 
• Afgoderij (n.a.v. HC vr 93, 94, 95; is een afgod altijd een beeld, wat kunnen 
onze afgoden zijn) 
• De verdrukking van de christenen (bv. a.d.h.v. de Open Doors ranglijst) 
  
 

Dag 4 - Woensdag – Demétrius de zilversmid (7-9 jaar) 

 
Bijbelgedeelte 
Handelingen 19:23-40 
 
Context 
Paulus komt net uit Éfeze. Hij heeft daar wonderen gedaan. Ook ontdekte Paulus dat 
er nog veel bijgelovigheid heerst onder de christenen in Éfeze. De zonen van Sceba, 
die belangrijke veroorzakers hiervan zijn, worden echter te schande gemaakt. De 
christenen zien hun fout in en belijden hun schuld. Alle toverboeken worden verbrand. 
Paulus gaat bidden of hij de gemeenten weer langs mag gaan, daarna wil hij naar 
Jeruzalem en Rome. Hij stuurt Timotheüs en Erastus vast vooruit. 
 
Kerntekst 
Éfeze 5:5: “Dit weet gij, dat geen (…) gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis 
heeft in het Koninkrijk van Christus.” 
 
Doelstellingen 
• De kinderen leren dat de kracht van het Evangelie groot is 
• Ze weten dat God absoluut niet wil dat je gierig bent 
• De kinderen horen hoe erg afgoderij is 
 
Geloofsleer 
HC vraag 95 
HC vraag 104 
 
Zingen 
Psalm 115:2-5 
Psalm 135:3, 9, 10 
ZB Blijf bij mij Heer’ 
ZB Een vaste Burcht is onze God 
ZB Geef vrede Heer’ 
 
Exegese 
Vers 21-23 
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Paulus is lange tijd in Efeze geweest en is van plan verder te trekken. Hij neemt zich 
voor naar Macedonië en Achaje te gaan, twee gebieden in Griekenland. Maar voor hij 
vertrekt ontstaat er nog een groot oproer. Het oproer ontstaat, zo staat er letterlijk 
‘vanwege de weg’. Dit was de benaming die in die tijd vaker gebruikte werd om de 
nieuwe beweging aan te duiden. Christenen waren mensen van ‘de Weg.’   
Vers 24 
In de stad Efeze is een zilversmid met de naam Demetrius. Deze ziet lange tijd aan wat 
er gebeurt, de vele mensen in Efeze en daarbuiten die zich bekeren tot ‘de weg’. Hij 
maakte zilveren replica’s van de grote tempel van de godin Diana en verkocht deze. 
Deze werden als huisaltaar gebruikt. Nu vele mensen zich bekeren komt deze handel 
in gevaar.    
Vers 25-27 
Demetrius roept zijn collega’s bij elkaar en bespreekt het probleem. Paulus preekte 
tegen de afgodendienst en verbiedt het vereren van afgoden of beelden. Deze man 
had wat dat betreft natuurlijk gelijk, als iedereen christen wordt is zijn handeltje voorbij. 
De verering van de godin Diana leverde de stad veel winst op. Het is geld wat deze 
man drijft. Toch is hij slim genoeg om nog een ander argument te noemen. ´De tempel 
van de grote Diana komt in gevaar, haar majesteit zal ten onder gaan.´ Efeze was 
beroemd vanwege deze tempel, men was trots dat deze tempel daar stond. Heel slim 
speelt hij in op het religieuze gevoel en de trots van de Efeziërs.   
Vers 28-29 
Het vuur dat Demetrius heeft aangewakkerd verspreidt zich snel. De menigte roept: 
‘Groot is de Diana der Efeziërs,’ en gezamenlijk trekken ze naar het theater in de stad, 
dat in die tijd plaats bood aan ongeveer 12.000 mensen. Twee medewerkers van 
Paulus, afkomstig uit Griekenland, worden meegesleurd.    
Vers 30-31 
Degene om wie het gaat, Paulus, is op dat moment echter elders. Als hij hoort van de 
gebeurtenis wil hij naar het theater gaan. De discipelen die bij hem zijn laten dat echter 
niet toe, het zou zijn leven kunnen kosten. Enkele van de oversten van de stad die hem 
goed gezind waren, zenden iemand naar hem toe om hem toch vooral af te raden naar 
het theater te gaan. Paulus geeft hier gehoor aan en blijft waar hij is.   
Vers 32 
Terug in het theater blijkt het daar een chaos te zijn. Zoals dat gaat bij een volksoproer 
roept iedereen door elkaar. De meesten weten niet eens waarom ze daar zijn. 
Opnieuw zien we iets van de dreigende macht van de massa. De van God afgevallen 
massa die roept en schreeuwt, die haat verspreidt, zonder werkelijk te weten wat er 
aan de hand is. We kunnen er een contrast inzien met de schare uit Openbaring, die 
met één stem de Heere mag loven. Alleen de kracht van Christus kan een menigte 
werkelijk verenigen.     
Vers 33-34 
Dan wordt er een Jood met de naam Alexander naar voren geschoven. Hij wil het volk 
toespreken. Het is niet erg duidelijk wat hij precies van plan is te zeggen. Misschien dat 
hij zich als Jood wilde distantiëren van de christenen. Zodra men echter begrijpt dat hij 
Jood is begint de menigte twee uur lang te roepen.   
Vers 35-40 
Wat de Jood Alexander niet voor elkaar krijgt, dat lukt de stadsschrijver (een van de 
belangrijkste ambtenaren) wel. De menigte wordt stil en hij gaat hen toespreken. Zijn 
doel is om de menigte tot de orde te roepen en het oproer te eindigen. Hij zegt de 
volgende dingen in zijn toespraak: (1) de verering van Diana loopt niet zo’n groot 
gevaar, want iedereen weet toch van de bijzondere geschiedenis hoe dat beeld hier 
gekomen is. Er was een mythe dat dit beeld uit de hemel was gevallen. De reputatie 
van de stad is veilig. (2) Deze mannen hebben verder niets verkeerds gedaan, ze 
hebben de godin niet gelasterd, u kunt zich beter rustig houden. (3) Als Demetrius of 
iemand anders een rechtszaak tegen iemand wil aanspannen, dan is daar de 
gelegenheid toe op de daarvoor aangewezen dagen. Er is niet voor niets een rechter. 
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(4) U loopt het gevaar dat de Romeinse overheid maatregelen neemt vanwege dit 
onwettige oproer.  Als de stadsschrijver al deze argumenten heeft genoemd is de rust 
weergekeerd en gaat de menigte weer naar huis. Gajus en Aristarchus worden 
blijkbaar weer vrijgelaten, later in Handelingen komen we hun namen nog tegen. Na dit 
oproer vertrekt Paulus.   
De vraag die blijft hangen is wat nu eigenlijk de reden is dat Lukas deze geschiedenis 
opneemt. Paulus speelt in deze geschiedenis geen enkele rol. Hij en zijn prediking zijn 
aanleiding tot de oproer, maar verder is hij er niet bij betrokken. De geschiedenis laat 
aan de ene kant de haat zien die er was tegen het evangelie. Ook laat het zien 
hoe het enorme succes van de evangelieverkondiging, heel de maatschappij in 
beweging zette. Het nieuwe geloof raakte ook de economie. De belangrijkste reden 
waarom Lukas deze geschiedenis zo uitgebreid beschrijft is echter een andere. We 
zien dat hier (door de woorden van de stadsschrijver) heel duidelijk wordt gemaakt dat 
het christelijk geloof geen illegale religie was. De argumenten die hij noemt vormen een 
belangrijke basis voor christenen om zich ook op andere plaatsen te verdedigen. Het 
evangelie gaat niet in tegen de Romeinse wetten en het zet ook niet aan tot opstand. 
 
Introductie 
Neem een souvenir mee uit een bepaald land; dit kan ook Nederland zijn. Vertel aan 
de kinderen dat je in een ander land bent geweest. Vol verwondering houd je je 
souvenir omhoog. Je bekijkt hem nog eens goed. Vraag aan de kinderen wat je in je 
hand hebt. Spreek er met hen net zolang over door, totdat het woord ‘souvenir’ valt. 
Vraag vervolgens waar zij denken dat jouw souvenir vandaan komt. Geef een aantal 
kinderen kort de gelegenheid om te vertellen over hun eigen souvenirs. Probeer er ook 
achter te komen wat zij met hun souvenirs doen. Souvenirs bewaar je vaak zichtbaar 
en later misschien minder zichtbaar.   
Vandaag gaat de vertelling over een man die souvenirs maakt. Zijn souvenirs zijn niet 
alleen bedoeld als aandenken. Ze zijn ook bedoeld om een godin te vereren. Luister 
maar! 
 
Beginzin 
Hé wie is de man die daar staat? Wat kijkt hij boos! 
 
Vertelschets 
Het Evangelie raakt overal in Azië bekend. Steeds meer mensen horen van Jezus en 
gaan geloven in God. Maar waarom is de man dan niet blij? Wie is die man? Het is 
Demetrius. Hij is een zilversmid. Hij maakt van zilver mooie beeldjes en sieraden voor 
de mensen. Als hij die verkoopt krijgt hij geld en daarvan leeft hij. Maar… hij gelooft 
niet in de Heere Jezus. Hij gelooft in een afgod: in godin Diana. In de stad staat een 
tempel. Niet een tempel van de Heere, maar voor Diana! En terwijl Diana niet eens 
echt bestaat, toch zijn er mensen die geld aan haar geven en offers brengen en die 
geloven dat Diana wél God is. Wat erg! Als mensen in God geloven, kunnen ze niet 
meer in afgoden geloven. God is de enige God. Hem alleen moeten wij dienen. Hij 
moet de belangrijker zijn dan alles in ons leven. 
Demetrius maakt niet alleen sieraden voor de mensen. Nee, hij maakt ook kleine 
zilveren tempels. Tempeltjes van zilver die er precies zo uitzien als de tempel van 
Diana. En die verkoopt hij aan mensen die ook in Diana geloven. Want die mensen 
denken dat zo’n zilveren tempeltje misschien wel geluk brengt. Ze kopen het en 
gebruiken het als souvenir. Dat is erg. Want dat kan helemaal niet. Diana bestaat niet, 
alleen God bestaat. Alleen God moet gediend worden! Als je Hem niet dient, zeg je 
eigenlijk tegen God dat Hij niet bestaat. En dat terwijl God zo goed voor hen, voor ons, 
zorgt. 
Demetrius heeft nagedacht. Want als steeds méér mensen naar Paulus luisteren en 
steeds meer mensen christen worden, dan zijn er steeds mínder mensen die in Diana 
geloven. En als er geen mensen zijn die in Diana geloven, wie wil dan die tempeltjes 
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nog hebben? Niemand! En als Demetrius die tempeltjes niet meer kan verkopen, dan 
heeft hij er voor niets aan gewerkt. Dan loopt hij heel veel geld mis. En dat wil hij niet. 
Want geld is heel belangrijk voor hem. Hij moet toch ergens van eten? Geld is nodig 
om eten van te kopen, maar het is niet goed als geld het belangrijkste voor je is. God 
moet het allerbelangrijkste zijn. 
Ineens zien we zijn gezicht veranderen. Hij springt op, en rent weg. Waar gaat hij 
heen? O, kijk, ik zie het al. Hij gaat naar een andere zilversmid en hij zegt dat het heel 
erg is dat alle mensen christen worden omdat nu niemand die zilveren tempeltjes meer 
koopt. En dat je dus nog maar weinig geld verdient als zilversmid. O, daar schrikt de 
zilversmid van. Samen gaan ze naar de volgende zilversmid en ook die gaat mee. En 
zo komen alle zilversmeden bij elkaar. Ook de mensen uit de tempel van Diana worden 
geroepen. Want ja, als niemand meer in Diana gelooft, dan geven de mensen ook 
geen geld meer aan de priesters van Diana. En dat betekent dat de priesters ook geen 
eten kunnen kopen. 
Wat zijn ze boos op de christenen! “We moeten er wat aan doen!” Zegt Demetrius. “Ja, 
ja!” roepen de andere mensen. En samen schreeuwen ze: “Groot is de Diana van de 
Éfeziërs!” 
De mensen op straat horen het geschreeuw. Veel mensen blijven verbaasd stilstaan 
en weten niet waar het over gaat. Maar ze zien heel veel mensen boos door de stad 
lopen. Wat zou er aan de hand zijn? Nieuwsgierig lopen ze mee. En zo wordt het een 
grote groep die door de stad loopt. 
O, zie je dat?! Daar pakken ze zomaar Gajus en Aristarchus vast! Dat zijn mensen die 
Paulus helpen in zijn zendingswerk. Wat gaan ze doen met die twee mannen? Ze 
sleuren ze mee, naar het theater. 
“Wat doen we hier eigenlijk?” De mensen kijken elkaar vragend aan. Ze zijn 
meegegaan met de grote groep, maar veel mensen weten eigenlijk niet eens waarom 
ze er zijn. Vragend kijken ze elkaar aan. “Ik weet het niet,” zeggen ze. 
Dan stapt er een belangrijke man naar voren. Hij gaat praten tegen alle mensen in het 
theater. “Luister eens,” zegt hij, “de christenen hebben nooit iets gemeens 
gezegd over Diana. En ook niet over de mensen die in Diana geloven. Dus het is 
niet nodig om boos op hen te zijn. Laat Gajus en Aristarchus vrij. En als Demetrius 
en de anderen echt een probleem hebben, dan moeten ze maar naar de rechter gaan. 
Dat is de beste oplossing.” 
En dan worden Gajus en Aristarchus vrijgelaten. Demetrius en de anderen hebben hen 
niets kunnen doen. Alle mensen gaan weer naar huis.  
 
Afsluiting 
Het Evangelie van Jezus kan verder verteld worden in Efeze. Dat kan niemand 
tegenhouden. Demetrius niet, zijn collega’s niet, de mensen in Efeze niet, de godin 
Diana niet. Ook vandaag mag het Evangelie nog steeds verteld worden. Want: “Gods 
Woord houdt stand in eeuwigheid, en zal geen duimbreed wijken.” 
 
Gespreksonderwerpen 
• Op wie was Demetrius zo boos? Waarom was hij zo boos op de christenen? 
Waarom vond hij het erg dat hij minder verkocht? Is het goed, dat hij rijk wilde zijn? 
Vonden de christenen rijkdom ook zo belangrijk? Waarom deelden zij veel? 
(Handelingen 2:44-47) Doe jij dat ook? 
• Religieuze souvenirs (betekenis herhalen; wat is het en waarom zouden 
mensen dat willen) 
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Dag 5 - Donderdag – De schipbreuk (7 – 9) 

 
Bijbelgedeelte 
Handelingen 27 
 
Context 
Festus wilde de Joden een dienst bewijzen en geeft hen de kans Paulus te 
beschuldigen. De Joden hebben echter geen bewijslast voor al hun beschuldigingen. 
De stadhouder weet dat Paulus niets verkeerd heeft gedaan, maar wil Paulus om der 
Joden wil door het Sanhedrin laten veroordelen. Dan beroept Paulus zich op de keizer; 
hij moet niet door een Joodse raad, maar door een Romeinse keizer uitspraak laten 
doen. Festus vraagt Agrippa om raad over de situatie. Agrippa raakt nieuwsgierig naar 
Paulus en laat Paulus voor hem komen om te spreken. Na de preek van Paulus voor 
Agrippa besluit deze laatste dat Paulus onschuldig is. Maar Paulus kan niet meer 
worden losgelaten, omdat hij zich op de keizer heeft beroepen. Hij blijft nu gevangene 
tot hij bij de keizer is geweest. 
 
Kerntekst 
Handelingen 27:24: “Vreest niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden; en 
zie, God heeft u geschonken allen die met u waren.” 
 
Doelstellingen 
• De kinderen leren dat God veel macht heeft en dit in de natuur kan laten zien 
• De kinderen leren dat God gebed wil verhoren 
• De kinderen horen over geloofsvertrouwen 
• De kinderen horen van een wonderlijke bewaring 
 
Geloofsleer 
DL 3-4, artikel 17 
DL 5, artikel 11, 12 
 
Zingen 
Psalm 46:4, 6 
Psalm 91:1, 5 
Psalm 107:12-16 
Psalm 116:1-5 
Psalm 125:1 
UAM Zegen ons, Algoede 
UAM ‘k Stel mijn vertrouwen op den Heer’, mijn God 
UMK Looft den Heere, alle gij volken, prijst Hem alle gij natiën 
UMK Father, I adore You 
ZB Neem mijn leven, laat het Heer’ 
ZB Als je bidt, zal Hij je geven 
 
Exegese 
Vers 1-2 
Paulus heeft zich op de keizer beroepen, en moet daarom naar de stad waar de keizer 
zetelt: Rome. 'Keizerlijke bende' was de naam van een Romeins legioen dat in Judea 
en Syrië gestationeerd was. Het bestond voornamelijk uit niet-Romeinse soldaten. 
Onder de beste omstandigheden kon de tocht van Cesaréa naar Rome in vijf weken 
worden afgelegd. Maar in de praktijk moesten reizigers een vrachtschip opzoeken 
waarop ze als betalende passagier konden meereizen. Het reisgezelschap komt zo op 
een vrachtschip terecht dat een hele route langs de kust van het huidige Turkije gaat 
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afleggen. Paulus wordt op de reis vergezeld door enkele metgezellen, één van hen is 
Aristarchus.   
Vers 3 
De hoofdman is Paulus goedgezind. Hij vertrouwt deze gevangene zo, dat Paulus 
tijdens een tussenstop in Sidon enkele vrienden op de wal mag opzoeken. Een 
gevangene heeft het niet breed, dus deze vrienden voorzien Paulus van wat 
levensonderhoud.   
Vers 4-6 
Het schip vaart onder Cyprus door, om zo beschermd te worden tegen de wind. Dan 
koerst het schip naar Myra, een stad aan de zuidkust van Turkije. Daar ligt een ander 
schip dat graan uit Egypte naar Rome moet brengen. Gevangenen en bewakers 
stappen daarom op dit schip over.   
Vers 7-8 
Doordat de wind tegen zit, gaat het schip maar langzaam vooruit. Daarom wordt in 
Knidus, nog steeds de zuidkust van Turkije, besloten om onder Kreta door te varen 
zodat het schip, net als bij Cyprus, minder last heeft van de wind. Met veel moeite 
wordt zo de havenplaats 'Schonehavens', aan de zuidkust van Kreta, bereikt.   
Vers 9-10 
Dan neemt Paulus het woord. Dat hij als gevangene dat zomaar kan doen, benadrukt 
de bijzondere positie die hij bij de hoofdman heeft. Paulus heeft zelf al veel gereisd, en 
kent de gevaren van de zee. 'De vasten' horend bij de Grote Verzoendag, zijn voorbij. 
Dat betekent dat het begin oktober is. Vanaf dit moment tot het voorjaar is het 
levensgevaarlijk met een schip de zee op te gaan.   
Vers 11-13 
Maar de schipper denkt daar anders over. Schonehavens is als haven niet geschikt om 
te overwinteren. Vermoedelijk biedt de haven te weinig bescherming tegen winterse 
stormen. De haven aan de westkant van Kreta, Fenix, is beter geschikt. Als er een 
zachte zuidenwind opsteekt, zien de mannen dat als een goed teken. De hoofdman 
vertrouwt op de schipper, en dus vaart het schip verder.   
Vers 14-17 
Maar dan stekt de eerste herfststorm op. De storm Euoklydon, wat letterlijk 
'noordwester' betekent, maakt het schip onbestuurbaar. Het schip wordt voorbij Klauda, 
een klein eilandje onder Kreta, gedreven. Daar dreigt een volgend gevaar. Het schip 
wordt zuidwestwaarts gedreven, en de zeelui zijn bang dat ze in Sirtis terechtkomen. 
Dat is een gebied vol zandbanken en ondiepten boven de kust van Afrika. Men strijkt 
daarom het zeil, waardoor het schip nog minder bestuurbaar wordt.    
Vers 18-20 
Daarnaast moet het schip ook lichter gemaakt worden. Zoveel mogelijk lading en 
gereedschap moeten daarom overboord. 'Met onze eigen handen' staat er, dus 
iedereen helpt mee. Dagenlang is de lucht zo donker dat geen zon of ster wordt 
gezien.   
Vers 21-26 
Als gevolg van de storm hebben de opvarenden weinig zin en tijd om te eten. Dan gaat 
Paulus spreken. Hij herinnert de mannen aan zijn advies om niet af te varen. Zo 
onderstreept hij de betrouwbaarheid van zijn woorden, ook van de woorden die hij nu 
gaat zeggen. Hij kan de mannen opwekken om moed te houden. Dat zijn geen loze 
woorden, want Paulus weet dat ze het allemaal zullen overleven. Een engel van God 
heeft hem dat 's nachts verzekerd. Die zekerheid ligt in het feit dat God heeft gezegd 
dat Paulus voor de keizer moet getuigen. En omdat Paulus daarom gered moet 
worden, zullen ze allemaal gered worden. En Paulus kan die belofte ook nog heel 
concreet invullen: het schip zal vergaan, maar de opvarenden zullen veilig op een 
eiland aanspoelen.    
Vers 27-29 
Veertien dagen zwalkt het schip rond op de Adriatische zee. Met de Adriatische zee 
wordt ook het stuk Middellandse zee tussen Griekenland en Italië bedoeld. Plotseling 
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krijgen de zeelui het idee dat ze land naderen. Misschien horen ze de branding of zien 
ze vogels. Ze reageren meteen en gaan de diepte peilen. De zee blijkt snel ondieper te 
worden, dus er lijkt inderdaad land in zicht. Maar dat betekent tegelijk ook gevaar: in 
het donker zie je niets, dus het schip kan zomaar op de rotsen lopen. Daarom gooien 
ze de ankers uit en wachten tot het dag wordt.   
Vers 30-32 
De zeelui, of een aantal van hen, zien hun kans. Zo dicht bij land kunnen ze een 
poging wagen om de reddingsboot te gebruiken. In de reddingsboot is toch niet genoeg 
ruimte voor iedereen, dus ze moeten nu hun kans nemen. Ze proberen de indruk te 
wekken dat ze met behulp van de reddingsboot de ankers aan de voorkant uit willen 
gooien. Maar Paulus doorziet de list, en waarschuwt de hoofdman en zijn soldaten. Dit 
is niet de bedoeling! De Heere heeft beloofd dat ze allemaal gered zullen worden. Door 
hun actie geven de zeelui aan dat ze Paulus' woorden blijkbaar niet vertrouwen. Ze 
willen zichzelf gaan redden maar ze moeten leren wachten op de redding van de 
Heere. En daarom laat Paulus de touwen van de reddingsboot doorsnijden, zodat het 
bootje weg dobbert. Ook de zeelui zullen door de Heere gered worden, maar dan wel 
samen met alle andere opvarenden!   
Vers 33-34 
Zo breekt de veertiende dag aan. Door de angst en de spanning hebben de 
opvarenden lange tijd niet gegeten. Misschien zijn de mannen zo wanhopig geworden 
over de afloop, dat ze geen zin meer hebben om nog te eten. Maar Paulus spreekt ze 
opnieuw moed in. Geen haar zal hun van het hoofd vallen. Iedereen zal dus behouden 
worden, hier ongehavend uitkomen. Maar voor hun redding zullen ze straks wel 
inspanning moeten leveren. Daarom spoort Paulus ze aan om te eten.   
Vers 35-38 
Zelf geeft Paulus het goede voorbeeld. Hij spreekt publiekelijk een gebed uit. Ook de 
anderen vatten moed en gaan eten. Omdat ze zo dicht bij het land zijn, moet er zoveel 
mogelijk ballast uit het schip, zodat het schip hoger komt te liggen. Nu alle opvarenden 
genoeg gegeten hebben, kan al het verdere voedsel overboord. Ze zullen immers snel 
aan land komen!   
Vers 39-44 
Bij daglicht zien de zeelieden aan de kust een baai, waar ze het schip naar toe 
proberen te loodsen. Ze snijden de ankertouwen door, en laten de ankers achter in de 
zee (zie de kanttekeningen). De ankers hebben ze toch niet meer nodig. Maar de 
poging om het schip de baai in te loodsen mislukt. Het schip strandt op een soort 
zandbank voor de kust en breekt in tweeën. Omdat een Romeins soldaat met zijn 
leven verantwoordelijk is voor zijn gevangenen, willen de soldaten alle gevangen voor 
de zekerheid maar doden. Maar dat betekent dat ook Paulus gedood moet worden, en 
dat wil de hoofdman niet. De hoofdman was Paulus eerder al vriendelijk gezind, en die 
vriendelijke houding is door alle gebeurtenissen in de storm alleen maar versterkt. 
Misschien heeft de hoofdman iets gemerkt van de goddelijke bescherming die Paulus 
van de Heere ontvangt. Hoe dan ook, de hoofdman verhindert de plannen van zijn 
soldaten. Iedereen mag proberen zijn leven te redden. Zwemmend, of drijvend op het 
wrakhout, weten uiteindelijk alle opvarenden het land veilig te bereiken. De Heere heeft 
Zijn belofte aan Paulus waargemaakt! 
 
Introductie 
Neem een plaat mee van een groot, oud zeilschip uit de tijd van de Bijbel. 
Bespreek met de kinderen wat de overeenkomsten en de verschillen zijn met de 
schepen die wij kennen. Denk aan het materiaal waarvan schepen gebouwd worden; 
de grootte van de schepen en de ‘bestendigheid’. Vertel aan de kinderen dat de 
schepen, zoals op de plaat, nog niet bestand waren tegen de winterstormen die elk 
jaar over de Middellandse Zee raasden.    
Neem de kinderen nu mee het verhaal in. Stel je eens voor dat je met een aantal 
gevangenen in dit grote, oude zeilschip zit. Buiten kabbelt wat water rustig om het 
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schip heen. Er waait een matig windje. Verder is er niet veel te zien. Eén van de 
gevangenen staat op. Met indringende ogen zegt hij dat de schipper niet verder moet 
varen. De kans is groot dat het schip in een zware storm terecht komt. Wie zou jij 
geloven? De schipper, die graag verder wil varen voordat het winter wordt? Of de 
gevangene? De gevangene zit waarschijnlijk niet voor niets in dit schip opgesloten, 
onder begeleiding van soldaten. Hem geloof je toch niet? Of wel? 
 
Beginzin 
Daar zit Paulus nu. Als gevangene in een boot, tussen de soldaten. Hij moet naar de 
keizer in Rome om daar berecht te worden. 
 
Verhaalschets 
De reis 
• Het schip vaart langs een paar kustplaatsen, waar Paulus zelfs wat vrienden 
mag bezoeken in Sidon. Even verder moeten ze overstappen op een ander schip. 
• Door de tegenwind komt de boot maar heel langzaam vooruit. Ze leggen aan in 
Schonehavens. 
• Paulus waarschuwt dat het niet verstandig is om verder te varen, omdat de 
vastentijd al voorbij is (september en oktober). Het is nu te gevaarlijk op het water. 
• Wat doe jij als je gewaarschuwd wordt voor iets dat gevaarlijk is? Toch je zin 
doordrijven of luister je gehoorzaam? 
• Hoofdman Julius, die de baas is op het schip, vertrouwt de stuurman en de 
kapitein meer dan Paulus. Ze varen verder naar Fenix op Kreta, waar ze misschien 
kunnen overwinteren.   
De storm 
• Onderweg gaat het stormen, waardoor het schip stuurloos wordt. Met veel 
moeite halen ze de sloep aan boord. Ze halen het zeil naar beneden, gooien de lading 
overboord en laten zich meedrijven met de storm. 
• Het blijft een aantal dagen helemaal donker. De mensen zijn bang en eten niet 
meer. 
• Paulus zegt dat ze naar hem hadden moeten luisteren, maar vertelt ook dat ’s 
nachts een engel tegen hem heeft gezegd dat ze allemaal behouden zullen aankomen! 
• Wat denk je, geloven de mensen dat zomaar? Paulus gelooft God dat het zal 
zijn zoals Hij gezegd heeft! En jij, geloof jij de Heere ook op Zijn woord? 
• Na twee weken denken ze dat er land in de buurt is. Ze werpen het paslood uit 
en vervolgens de ankers. Sommige mensen willen vluchten, maar Paulus gebiedt hun 
op het schip te blijven en de touwen van de sloep door te snijden. Anders zullen ze het 
niet overleven.    
Redding 
• De mensen moeten eten van Paulus. Hij dankt God voor het eten. Ja, ook als je 
zo diep in nood zit kun je God danken! 
• Ze willen een inham binnen varen om aan land te kunnen gaan, maar het schip 
loopt vast op een ondiepte en breekt doormidden. De soldaten willen de gevangenen 
doden, maar Julius verbiedt dat omdat hij Paulus’ leven wil sparen. 
• Iedereen komt zwemmend of drijvend op wrakhout aan land. 
 
Slotzin 
Wat een wonder dat iedereen gered wordt. God doet wat Hij belooft! 
 
Afsluiting 
Gespreksonderwerpen 
• Noodweer (eigen ervaring delen, praten over angst, Gods almacht in de natuur 

noemen) 
• God geloven op Zijn woord, gehoorzaamheid (wie deden dat niet, hoe kan jij dat 

doen) 
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DAG 6  Vrijdag – Paulus op Malta en zijn gevangenschap in Rome (7-9 jaar) 

 
Bijbelgedeelte 
Handelingen 28:1-10 
 
Context 
Paulus werd als gevangene meegenomen op een schip. Ondanks zijn waarschuwing 
te wachten in de haven kiezen de stuurman en kapitein ervoor om door te varen. Het 
schip belandt in een storm. Paulus voorspelt dat iedereen het zal overleven. Ze lijden 
schipbreuk, maar komen allemaal levend op het strand van Malta terecht. 
 
Kerntekst 
Handelingen 28:10a: “Die ons ook eerden met veel eer,” 
 
Doelstellingen 
• De kinderen kennen het belang van vriendelijkheid 
• De waarheid van het Evangelie wordt bevestigd 
 
Geloofsleer 
HC vraag 116, 117 en 118 
DL 3-4, artikel 17 
DL 5, artikel 12 
 
Zingen 
Psalm 95:2,3 
Psalm 96:2-5 
Psalm 97:1 
Psalm 98:1 
Psalm 103:1, 5 
Psalm 105:3 
UAM  ‘k Stel mijn vertrouwen op den Heer’, mijn God 
ZB  Neem mijn leven, laat het Heer’ 
 
Exegese 
Vers 1-2  Het eiland blijkt Melite te heten. Dat is het huidige Malta. De term 'barbaren' 
betekent dat deze mensen niet de Griekse cultuur hebben overgenomen. Hun gedrag 
is zeer gastvrij. Er wordt voor de schipbreukelingen een vuur ontstoken zodat ze zich 
kunnen warmen.    
Vers 3-4  Vanuit het hout dat Paulus op het vuur gooit, schiet een slang te voorschijn 
en bijt hem in zijn hand. De inlanders van Malta zien het als een teken: iemand heeft 
de levensgevaarlijke schipbreuk overleefd, maar lijkt door dit 'kleine gevaar' alsnog te 
moeten sterven. De wraakgodinnen willen Paulus blijkbaar dood hebben. Hij zal dus 
wel een misdadiger zijn.   
Vers 5-6  Maar Paulus schudt het beest van zich af, en de verwachte werking van het 
gif blijft uit. Dan slaat de mening van de eilandbewoners opeens om. Paulus kan het gif 
van een slang trotseren: hij zal dus wel van goddelijke afkomst zijn! In die conclusie 
gaan deze mensen te ver, maar ze hebben wel terecht gezien dat Paulus goddelijke 
bescherming ontvangt!   
Vers 7-8   De groep schipbreukelingen komt vervolgens bij Publius terecht. Een 
bepaalde Romeinse titel wordt niet genoemd, en het is daarom niet helemaal zeker of 
deze Publius een Romeinse machthebber of een Romeinse grootgrondbezitter is. In 
ieder geval is hij rijk en geniet hij aanzien van de andere eilandbewoners. Ook hij is 
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gastvrij voor de schipbreukelingen. Publius' vader is ziek. In het Grieks staat er letterlijk 
het woord 'dysenterie'. Door de voorbede van Paulus wordt hij weer gezond.    
Vers 9-10   Het nieuws van de genezing verspreidt zich snel. Ook andere mensen 
komen hun zieken bij Paulus brengen. Ook uit deze genezingen blijkt de macht van de 
Heere. Paulus wordt door de mensen met eer overladen. En wanneer het gezelschap 
drie maanden later vertrekt, tonen de eilandbewoners hun dank door alle 
benodigdheden voor de reis mee te geven. 
 
Introductie 
Wie weet wat er gebeurt als je gebeten bent door een slang? Hoe doet de slang dat? 
Bespreek dat een slang je bijt en vervolgens gif spuit. Hierdoor worden mensen erg 
ziek, soms krijgen ze allemaal plekken of koorts. En na sommige slangenbeten kan je 
zelfs sterven… Vandaag wordt er ook iemand door een slang, een adder, gebeten. 
 
Beginzin 
Rillend en klappertandend staat de grote groep mannen op een strand. 
 
Vertelschets 
• Het is ijskoud, het waait, het regent. Maar de bewoners van het eiland zijn 
buitengewoon vriendelijk. 
• Paulus en al zijn medepassagiers worden gastvrij onthaald op Malta. Er wordt 
een vuur aangestoken waar ze zich aan kunnen warmen. Ben jij ook aardig tegen 
mensen om je heen? Ook als je hen niet kent en misschien niet aardig vindt? 
• Paulus wordt door een adder gebeten. (Beschrijf de emoties en reacties van de 
mensen die het zien gebeuren.) De mensen zien dit als de wraak van God, maar 
Paulus blijft leven! Nu denken ze dat hij zelf een god is… 
• Dat is niet zo, maar de mensen hebben wel kunnen zien dat Paulus beschermd 
wordt door zijn God! Hij moet dus wel een God hebben Die echt leeft en zorgt voor 
mensen die Hem dienen! Paulus heeft de mensen vast veel verteld over de Heere 
Jezus. God belooft niet alleen voor Zijn volk te zorgen, maar Hij doet het ook. 
• Publius, een belangrijke bewoner van het eiland, onthaalt hen gastvrij in zijn 
huis waar ze drie dagen mogen blijven. 
• Paulus geneest Publius’ zieke vader en ook de andere mensen die bij hem 
gebracht worden. Zie je hoe machtig de Heere is?! 
 
Slotzin 
Weet je wat Jezus heeft gezegd, toen Hij Zijn discipelen vertelde dat ze zendelingen 
zouden worden? “Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen 
drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen 
gezond worden.” (Markus 16:18). Zo zorgt God voor Zijn volk. Wat Hij belooft, doet Hij 
ook! 
 
Afsluiting 
Gespreksonderwerpen 
• Hulp bij rampen (wat gebeurt er als er ergens een aardbeving is geweest, hoe 
kan jij helpen, heb je dat weleens gedaan) 
• Vriendelijk zijn (waarom was het zo fijn dat die mensen van Malta vriendelijk 
waren, ben jij dat ook (naar vreemden), hoe kan jij dat ook zijn) 
• De almacht van God 
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Hoofdstuk 5 : Bijbeltekst 

 
Kerntekst 1 vanaf dag 1 aan te leren. 
Handelingen 9:6: “Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” 
 
Kerntekst 2 vanaf dag 3 aan te leren. 
Handelingen 14:15a: “Mannen, waarom doet u dit?  U moet zich bekeren tot de 
levende God, Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is, gemaakt heeft.” 
 
 

Hoofdstuk 6: Liederenlijst 

 
Van de liederen die je zingt, is er één die je meerdere keren zingt.  
Dit ‘themalied’ kan evt. op de laatste avond gezongen worden.  
Een suggestie voor het themalied is deze: 
 
UMK deel 1 nummer 75 Heer’, wat wilt Gij dat ik doe? Vers 1,2,3,4.  
 
 
Je kunt ook een keuze maken uit de volgende liederen/psalmen.  
Eigen ideeën ook welkom! 
 
Specifieke liederen bij het thema: 

- Zoals klei in de hand van de pottenbakker   
- Genade groot, oneindig groot (Amazing Grace) 
- Roept uit aan alle stranden 
- Heere Jezus om Uw woord 
- U bent mijn Schuilplaats 
- ‘k Stel mijn vertrouwen  
- Als je bidt, zal hij je geven  

 
Algemene liederen/psalmen: 
 
Ps. 6:2   Vergeef mij al mijn zonden 
Ps. 17:3  Ik zet mijn treden in Uw spoor 
Ps. 51:1  Gena, o God, gena, hoor mijn gebed 
Ps. 139:14  Doorgrond m’, en ken mijn hart, o HEER’!  
Ps. 32:3, 5 
Ps. 79:4 
Ps. 86:6 
GDH:3    Uw koninkrijk koom’ toch, o HEER’;  
 
- Bidt zonder ophouden 
- Als je bidt, zal Hij je geven  
- Och, of wij uw geboon volbrachten/Tien geboden des Heeren: vers 9 
- Opent uwen mond Psalm 81:12 
- Zalig hij die in het leven: psalm 146:3 
- Bewaar je oog 
- Jezus, open mijn oren  
- Lees je Bijbel, bid elke dag  
- Elke morgen als ik wakker word, praat ik zachtjes met de Heer’ (Tekst & muziek: E&R  
  Zuiderveld) 
- Give me oil in my lamp 
- Onze Vader, Die in de hemelen is  
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- Dank U voor deze nieuwe morgen  
- Dank U voor de nieuwe dag  
- Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
- Abba Vader, U alleen  
- ‘k Stel mijn vertrouwen 
- ‘Heer, al ben ik nog maar klein, laat mij toch Uw schaapje zijn’ Uit de Mond der  
   Kinderen’-deel 2:  lied 84   
- Wees ook jij een discipel  
- Wie op de Heer vertrouwen  
- Zingt de Heere een nieuw lied  
- Laat ons met elkander  
- Looft de Heere alle gij volken 
- ‘k Heb Jezus nodig  
- Jezus is de goede Herder 
- Jezus roept alle kleine kinderen 
- Stap voor stap, dag na dag, wil ik Jezus volgen  
- Neem mijn leven laat het Heer’ 
- Heer’ ik kom tot U 
Psalm 6:2  -  -   Psalm 21:4,5  -   Psalm 25:2,6  -  Psalm 33:11  -  Psalm 42: 1,5  -  
Psalm 43: 3,4  -  Psalm 75:1  -  Psalm 86:5,6  - Psalm 99:1,2  -  Psalm 100:1,2,3,4  -  
Psalm 105:5 Psalm 116:1,7,10,11  -  Psalm 121:1,4  -  Psalm 136:1  -  Psalm 133:3  -  
Psalm 134:3  -  -  Psalm 143:10  -  Psalm 146:3  -  Het gebed des Heeren:4,9  -  
Avondzang: 4 
 

Hoofdstuk 7: draaiboek kinderwerk 

 
Centraal pakket 
Het kinderwerk vindt plaats tussen 9.00 en 11.00 uur en bestaat uit: zingen, vertellen, 
werkjes, teksten leren, een vervolgverhaal en spel. Centraal wordt jaarlijks een 
kinderwerkpakket samengesteld voor alle gezinskampen. Dat bevat het thema, de 
Bijbelvertellingen (inclusief achtergrondinfo), werkjes en teksten. In de liedkeuze is de 
leiding vrij. Je kunt de kampbundels gebruiken, maar ook algemeen gangbare 
geestelijke of Bijbelse liederen. Bij twijfel over een lied even overleggen met je 
begeleider. 
Voor het vervolgverhaal maakt iedere groep een eigen keuze. Je kunt dit aspect ook 
vervangen door elke dag een leuk spel. 
Voor alle werkjes, drukwerk, (gekleurd) papier en gebruiksmaterialen (scharen, lijm, 
etc.) wordt door de kampleiding gezorgd. De clubleiding verzorgt: liederenvellen of –
boeken, ideeën voor spel. 
 
Taken verdelen 
Het kinderwerk is erbij gebaat als de taken helder verdeeld zijn, zodat ieder weet wat 
er van hem of haar verwacht wordt. Op de voorbereidingsavond op vrijdagavond 14 
juni 2019 bespreken we de taken en kan ieder aangeven voor welke taken hij 
beschikbaar is. Zorg ervoor dat elke medewerker volwaardig meedoet, zinvolle taken 
kan doen en ingezet worden op zijn of haar kwaliteiten. Aan de hand van die 
voorkeuren, maakt de leidinggevende een rooster van werkzaamheden. Dat kan op de 
voorbereidingsavond gebeuren, of kort daarna. Het rooster ziet er als volgt uit: 
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 Zo Ma Di Woe Do Vrij 

Start van de 
ochtend met 
zingen, bidden, 
Bijbelverhaal  

      

Voorbereiding 
en uitleg van het 
werkje 
 

      

Verzorgen 
drinken en koek 
 

      

Spelleiding 
 
 
 

      

Tekst aanleren 
 
 
 

      

Vervolgverhaal 
 
 
 

      

Afsluiten met 
zingen en 
gebed 
 
 

      

 
Bijbehorend tijdschema: 
9.00 uur binnenkomst kinderen, gebed, zingen (zorg voor een instrument). Zorg  
                       dat je ze snel kent. 
9.15 uur Bijbelverhaal (doe vooraf of na het verhaal ook een gesprekje met de    
                       groep) 
9.40 uur Werkje uitleggen en maken. Hier heb je tijd voor gesprek met kinderen 
10.00 uur Drinken, naar buiten, een spel doen. Doe zelf ook mee! 
10.20 uur Tekst aanleren (zorg voor een leuke vorm, voor variatie en vaart) 
10.30 uur Event. Vervolgverhaal (laat het spannend en inhoudsvol zijn!) 
10.50 uur Danken en opruimen 
11.00 uur Kinderen laten gaan/kinderen worden opgehaald 
11.15 uur Start medewerkers-bijbelstudie 
 
Voor de kleutergroep kun je misschien het vervolgverhaal beter inwisselen voor meer 
spel. Ook de werkjes zijn voor de kleutergroep aangepast. Voor hen zijn er 
eenvoudiger werkjes uitgezocht. 
 
Zondag 
Welke vulling geven we de zondagmiddag? Je mag ongeveer een uur programma 
verzorgen. 
Mogelijkheden: zingen, kennismaken, tekst maken, themavellen maken, iets doen 
n.a.v. de gehoorde preek (misschien kun je er van tevoren achter komen waar die over 
gaat zodat je iets gericht kunt voorbereiden). Starten met het eerste werkje. 
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Vrijdagavond 
Bedenk wat je met je groep in kunt brengen op die avond. Zingen, declameren, iets 
maken en tonen wat mooi en goed is. Laat je creativiteit maar eens gaan!  
LET OP: overleg met de leiding van de 7-10 jarigen wat jullie ten gehore gaan brengen 
en wat de 7-10 jarigen gaan doen zodat jullie niet dezelfde dingen doen! 
 
Pastorale zorg 
Bid voor en met je kinderen om Gods zegen. Probeer ook tot een persoonlijk gesprek 
met ze te komen. Ga voor of na het Bijbelverhaal met de groep een gesprek aan, 
waarbij je open vragen stelt en hen laat komen. Laat ze weten dat je altijd bereid bent 
naar hun vragen te luisteren. Geef ze uitdrukkelijk de gelegenheid om vragen te 
stellen! Ook persoonlijk als ze het niet in de grote groep durven. Bedenk dat wie een 
kind ontvangt in Jezus Naam, Hem zelf ontvangt en dat de hemelse Vader niet wil dat 
deze kleinen verloren gaan (Matth. 18). 
 
Ouders 
De ouders van je kinderen stellen het bijzonder op prijs als ze van jullie ook eens horen 
hoe het gaat. Meestal zullen ze niet hun hoofd om de hoek steken als je bezig bent, 
want ze weten dat hun kinderen daar niet van houden. Maar als je er eens naast zit 
onder een grote boom of aan tafel, of als ze hun kind komen brengen of halen, laat hen 
dan eens weten hoe je de omgang met hun kind ervaart. Uiteraard ga je aan hen geen 
dingen zeggen die het kind je in vertrouwen heeft gezegd, maar je kunt ook in 
algemene woorden heel wat door geven. 
 
Diversen 
Er is voor elk kind ca 1,50 euro beschikbaar om een aardigheidje te kopen/maken wat 
je als leiding meegeeft. 
 
 
 

Hoofdstuk 8: Tiplijst 4-9 jaar 

 
Ten behoeve van het kinderwerk van de gezinskampen 
 
Stuur je groepje ruim voor de aanvang van het kamp een uitnodiging 
 
Vraag of medewerkers plaatmateriaal hebben of er aan kunnen komen dat aansluit bij 
het thema. Pabo-ers of onderwijsmensen kunnen dat vaak wel. 
 
Spreek af wie voor de zaalversiering zorgt. Misschien slingers of ballonnen. 
 
Het is handig als er verschillende kinderbijbels aanwezig zijn. Spreek af wie welke 
meeneemt; dat scheelt veel gesjouw. 
 
Voor medewerkers met weinig of geen ervaring met het vertellen van een 
Bijbelverhaal: 
Probeer het gewoon eens een keer. Niemand is volmaakt en je wordt niet beoordeeld. 
Iedereen vertelt op zijn eigen manier. Eens moet de eerste keer zijn, zeker als je kiest 
voor kinderwerk! 
Bereid je vertelling biddend voor. 
Lees rustig het Bijbelgedeelte door een laat het even op je inwerken 
Ga met een verklaring, handboek, kanttekeningen o.i.d. alle teksten na. Zoek op wat je 
niet begrijpt. 
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Bedenk welke boodschap je over wilt brengen. Probeer die ook van tevoren alvast 
eens onder woorden te brengen op het niveau van de kinderen 
Schrijf het verhaal op in hoofdlijnen, of als je het fijn vindt, helemaal. 
Bedenk een pakkend begin 
Probeer het verhaal voor je te zien. Vertel zo beeldend mogelijk, met veel details. 
Lukt het moeizaam met voorbereiden, vraag gerust iemand anders om hulp. 
Vertellen is fijn! Probeer er van te genieten! Je mag de kinderen de woorden van de 
Heere doorgeven. 
 
Voer af en toe een klein nagesprekje met de kinderen (met de hele groep of 
individueel) over de Bijbelvertelling. Denk na over de vragen die je dan wilt stellen. Durf 
ook eens wat persoonlijke vragen te stellen. Kijk wel of het kind het aan kan en dwing 
niet. 
 
Verdeel de kinderen over de medewerkers, zodat elke medewerker een paar kinderen 
onder z’n hoede heeft om wat extra aandacht te geven, de hele week door. Het is fijn 
als het een beetje klinkt tussen de betreffende medewerker en het kind. Die extra 
aandacht kan bijvoorbeeld bestaan uit: aan tafel er eens naast gaan zitten, een praatje 
met de ouders, eens mee spelen met het buitenspelen of zo maar eens een praatje 
tijdens of na het werken. Voorkom dat kinderen tussen de wal en het schip raken. 
 
Spreek een vast moment af waarop je met de medewerkers van je eigen groep bidt 
voor de groep. Misschien elke dag, misschien een paar keer per week. Dat versterkt 
ook de onderlinge band en zo hoef je het niet in eigen kracht te doen.  
 
Vergeet niet om af en toe eens te polsen bij de ouders hoe de kinderen het vinden. 
  
Probeer de teksten op toon aan te leren, liefst met de vindplaatsen erbij. Ze begrijpen 
dan beter wat ze leren en kunnen het later nog eens terugvinden. 
 
Als je ergens mee zit, of het loopt niet lekker in je groep, bespreek dat dan zo snel 
mogelijk met de hoofdverantwoordelijke van het kinderwerk. Een week is maar kort, en 
als je te lang wacht, is er weinig meer aan te doen. Natuurlijk bespreek je het eerst met 
de medewerkers van je eigen groepje. Probeer duidelijk te maken wat je van elkaar 
verwacht. Denk hier ook aan als er misschien nog wat klusjes afgemaakt moeten 
worden buiten de cluburen om. Zorg dat het werk gelijkmatig verdeeld wordt en niet 
steeds op dezelfde medewerkers neer komt. 
 
Leg het materiaal voor elke clubmorgen klaar, zodat dat geen extra tijd kost. Spreek af 
waar de kinderen wel en niet aan mogen komen. 
 
Stimuleer de kinderen om muziekinstrumenten mee te nemen. Zijn er medewerkers 
met instrumenten? 
 
Kies voor het vervolgverhaal iets waar iedereen achter kan staan. Als je twijfelt, vraag 
het dan na. Overleg met anderen. 
 
Ga na of al het materiaal verzorgd is. Er zijn kisten met materiaal. Moeten de kinderen 
zelf nog iets meenemen? Kopieerwerk gebeurt nooit van tevoren, dat moeten de 
medewerkers altijd zelf doen. Op de reünie is er meestal geen materiaal; zorg dan zelf 
dat alles er is wat je nodig hebt, bijvoorbeeld potloden, scharen, lijm. 
 
Vergeet niet van het begin af aan de kosten die je maakt op te schrijven, bonnetjes te 
bewaren en alles te declareren bij de financiële man of vrouw van het kamp. 
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Spelletjes kun je meestal zelf wel verzinnen. Een paar ideetjes: 
Voor de kleintjes: hoofd-schouders-knie-en-teen, groen is gras, klapspelletjes, 
verstoppertje, na-aapspelletjes, stoelendans, tik-tik-wie-ben-ik. 
Voor de groteren: trefbal, tikspelletjes, stoelendans, woordspelletjes, krantenmep, etc. 
 
Denk vast na over de presentatie van vrijdagavond. Je kunt niet alles presenteren, dus 
maak een keuze. Je hebt maar beperkt de tijd en je mag niet uitlopen! 
Laat het er aantrekkelijk uitzien. Maak het aanschouwelijk en als het kan origineel. 
Probeer alle kinderen een taakje te geven. 
Laat iets doorklinken van de boodschap van deze week. 
Overleg wat de anderen kindergroepen doen, zodat je geen overlap krijgt. 
Denk aan de tijd die je nodig hebt om te oefenen. Probeer dat vrijdagochtend klaar te 
krijgen. 
Kort en krachtig is beter dan uitgebreid en saai. 
Vertel kort de inhoud van wat je wilt gaan doen aan de hoofdverantwoordelijke van het 
kinderwerk. Dat voorkomt eventuele onaangenaamheden. 
 
Vergeet niet ruim van tevoren een kleinigheidje te kopen of te maken, dat je als 
herinnering aan de kinderen mee kunt geven. Dat cadeautje mag ongeveer 1,50 euro 
kosten. Bij christelijke / evangelische boekhandels kun je vaak wel terecht. De kosten 
kun je declareren. 
 
Spreek op tijd af wanneer je een eventuele groepsfoto maakt. Wie neemt fototoestel 
mee; ontwikkel je de foto diezelfde week nog of achteraf? 
 
Als je nog tips hebt die hier niet opstaan, geef ze door aan de hoofdverantwoordelijke 
van het kinderwerk! 
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Hoofdstuk 9   Beschrijving werkjes 7 - 9 jarigen 

Verwerking bij de Bijbelse vertellingen voor kinderen 

van 7 – 9 jaar  

 - Gezinskampen 2019 – 

Verwerkingen 7-9 jarigen 
Gezinskamp 2019 

Inhoudsopgave 
Zondag – de bekering van Paulus – voelmemorie ...................................................................... 30 

Maandag – Paulus’ vlucht – Paulus in de mand .......................................................................... 31 

Dinsdag – Bijna tot goden gekroond, maar vervolgens gestenigd – kleurplaat .......................... 32 

Woensdag – Demetrius – ijzerdraadfiguur ................................................................................. 33 

Donderdag – schipbreuk – bootje maken ................................................................................... 34 

Vrijdag – op Malta – slang ........................................................................................................... 35 
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Bijlage 2: Paulus en Lydia ............................................................................................................ 37 

 

  



 

30 
 

ZONDAG – DE BEKERING VAN PAULUS – VOELMEMORIE 

Nodig: 

• 6 stukjes stevig vierkant karton (ong. 6x6 centimeter) 
• Luciferhoutjes (zonder de kop!) 
• Lijm 
• Scharen 
• Eventueel: blinddoeken 

 
Stappenplan: 

1. Je pakt een stukje karton. Daarop plak je 1 of 2 luciferhoutjes. Deze kan je 
eventueel ook in stukjes knippen, zodat je kleinere en grotere stukjes krijgt. 

2. Je pakt een tweede stukje karton en maakt plakt daarop hetzelfde figuur. Nu 
heb je één set. 

3. Herhaal stap 1 en 2 nog twee keer, zodat er 3 verschillende setjes ontstaan. 
4. Is de lijm droog? Binddoeken om en spelen maar! 
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MAANDAG – PAULUS’ VLUCHT – PAULUS IN DE MAND 

Nodig: 
• Bijlage 1: Paulus 
• Potloden (voor het inkleuren van Paulus) 
• Schaar 
• Kartonnen wegwerpbeker 
• Stiften (voor het versieren van de mand) 
• Per kind 2 touwtjes van 20-25 cm 
• Prikpen 
• IJslollystokje 

 
Stappenplan: 

1. Kleur de tekening van Paulus. 
2. Versier de beker door deze te stiften (evt. ook door er dingen op te plakken 

als stickers en gekleurd papier). 
3. Maak met de prikpen 2 gaatjes tegenover elkaar aan de bovenkant van de 

beker. 
4. Maak het touwtje aan beide kanten vast aan de beker. 
5. Plak het touwtje aan het ijslollystokje en rol deze op  (zie foto). 
6. Knip Paulus uit en zet hem in de mand. Tijd om hem van de muur te takelen! 

(Improviseer een muur en takel hem vanaf een bank o.i.d.) 
TIP: Zorg dat overal de namen op staan! 
 
 

 
 

  

https://i.pinimg.com/originals/92/7b/70/927b70f867b088d0e7ac2a864db52a14.jpg
http://kidsbibledebjackson.blogspot.com/
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DINSDAG – BIJNA TOT GODEN GEKROOND, MAAR VERVOLGENS 
GESTENIGD – KLEURPLAAT 

Nodig: 

• Bijlage 2: Kleurplaat Paulus en Lydia 
• Kleurpotloden 

 
Stappenplan: 

1. Laat de kinderen de kleurplaat kleuren. 
2. Deze kunnen ze daarna opsturen naar kinderen van zendingswerkers. Voor 

adressen, zie: http://www.cgk.nl/index.php?misdiacwerkers en 
http://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending. 

 

 

  

http://www.cgk.nl/index.php?misdiacwerkers
http://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending
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WOENSDAG – DEMETRIUS – IJZERDRAADFIGUUR 

Nodig: 
• IJzerdraad 
• Schilders plakband (anders: tape waar je overheen kunt verven) 
• Kranten 
• Zwarte verf 
• Goud of bronsverf 
• Kwast 
• Kniptang 

 
Stappenplan: 

1. Neem twee stukken ijzerdraad van zo'n 50 centimeter lang. 
2. Draai in het eerste stuk ijzerdraad een rondje in het midden. 
3. Draai het draad in elkaar onder dit rondje. Dit wordt het hoofd. 
4. Het tweede draad draai je rond het eerste draad en dan naar beneden voor 

het lichaam. 
5. Ook hier draai je de draden in elkaar. Je krijgt dan een figuur zoals je ziet op 

de tekening. 
6. Zet de delen die nog wat bewegen vast met een stuk plakband. 
7. Maak er vervolgens een figuur van. Zoals bijvoorbeeld een jongen die ligt te 

lezen. 
8. Ben je tevreden over vorm? Vul dan het hoofd en de romp op met kranten. 

Plak dit steeds vast met plakband. 
9. Als je dat gedaan hebt, wikkel je ook de armen en benen helemaal strak om 

met stroken kranten. Hiermee maak je de armen en benen wat dikker, zodat 
het wat meer op een jongen of meisje gaat lijken. 

1  2  
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DONDERDAG – SCHIPBREUK – BOOTJE MAKEN 

Paulus leed schipbreuk. Hij spoelde aan op een eiland. Bouw met de kinderen 
nieuwe schepen. 
Eventuele benodigdheden: 
Maak een schip van bijvoorbeeld melkpakken, stokjes, rietjes met papier of stof 
(mast en zeilen), eierdozen, lege shampooflessen, kurken, takjes met touw 
vastgebonden, wc-rollen, ijslollystokjes, enz. 
Op deze foto’s zijn ideeën te zien voor het maken van schepen: 
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VRIJDAG – OP MALTA – SLANG 

Nodig: 

• Papieren bordje 
• Wattenstokjes 
• Oogjes 
• Verf 
• Rood papier 
• Scharen 

 
Stappenplan: 

1. Neem een papieren bordje. 

2. Knip er een slang van. 

3. Leg de slang weer in de vorm van het bordje.  

4. Bestempel de slang met wattenstokjes of zoals in het voorbeeld met bubbeltjesplastic.  

5. Geef de slang oogjes en een tong.  

6. Schrijf de tekst uit Markus 16:18 op een kaartje: 

 ‘SLANGEN ZULLEN ZIJ OPPAKKEN…HET ZAL HEN BESLIST NIET SCHADEN’ (OP ZIEKEN ZULLEN 

ZIJ DE HANDEN LEGGGEN EN ZIJ ZULLEN GEZOND WORDEN) 

‘SLANGEN ZULLEN ZIJ OPNEMEN … DAT ZAL HUN NIET SCHADEN’ (OP KRANKEN ZULLEN ZIJ DE 

HANDEN LEGGEN EN ZIJ ZULLEN GEZOND WORDEN)  
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BIJLAGE 1: PAULUS 
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BIJLAGE 2: PAULUS EN LYDIA 
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Hoofdstuk 10    Materialenlijst 7 -9 jarigen 

 
Nodig zondag: 

• 6 stukjes stevig vierkant karton (ong. 6x6 centimeter) 
• Luciferhoutjes (zonder de kop!) 
• Lijm 
• Scharen 
• Eventueel: blinddoeken 

 
Nodig maandag: 

• Bijlage 1: Paulus 
• Potloden (voor het inkleuren van Paulus) 
• Schaar 
• Kartonnen wegwerpbeker 
• Stiften (voor het versieren van de mand) 
• Per kind 2 touwtjes van 20-25 cm 
• Prikpen 
• IJslollystokje 

 
Nodig dinsdag: 

• Bijlage 2: Kleurplaat Paulus en Lydia 
• Kleurpotloden 

 
Nodig woensdag: 

• IJzerdraad 
• Schilders plakband (anders: tape waar je overheen kunt verven) 
• Kranten 
• Zwarte verf 
• Goud of bronsverf 
• Kwast 
• Kniptang 

 
Nodig donderdag : we verzamelen materiaal op het kamp zelf  
Paulus leed schipbreuk. Hij spoelde aan op een eiland. Bouw met de kinderen 
nieuwe schepen. 
Eventuele benodigdheden: 
Maak een schip van bijvoorbeeld melkpakken, stokjes, rietjes met papier of stof 
(mast en zeilen), eierdozen, lege shampooflessen, kurken, takjes met touw 
vastgebonden, wc-rollen, ijslollystokjes, enz. 
Op deze foto’s zijn ideeën te zien voor het maken van schepen: 
 
Nodig vrijdag: 

• Papieren bordje 
• Wattenstokjes 
• Oogjes 
• Verf 
• Rood papier 
• Scharen 


