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“Gods plan met Paulus en jou” 
 
Voor de Kerk-, School- & Gezinsdienst die D.V. op zondag 29 januari 2023 zal worden 
gehouden,hebben we ervoor gekozen om de verhalen van Paulus te gebruiken. 
Aan de hand van wat de Bijbel over Paulus vertelt, willen we bekijken wat we van Paulus 
kunnen leren. 
 
Paulus, was eerst helemaal niet zo blij met de Here Jezus en Zijn volgelingen, de christenen. Hij 
vervolgde ze eerst en hielp zelfs bij terechtstellingen van de christenen. Maar op een dag toen 
Saulus op weg was naar Damascus om daar christenen op te 
pakken, zag hij ineens een heel fel licht, waar hij blind van werd 
en hoorde hij de stem van de Here Jezus die zei: ”Saulus, Saulus, 
waarom vervolg je mij?”. Als Saulus beseft dat het de Here Jezus 
is, die leeft, bekeert hij zich niet veel later tot de Here Jezus en 
laat zich dopen. Hij wordt al snel vervuld met de Heilige Geest. 
Vanaf dat hij de Here Jezus heeft aangenomen, wordt hij in plaats 
van een vervolger van de Here Jezus juist een verkondiger van het 
evangelie van de Here Jezus en beleeft hij allemaal bijzondere 
dingen tijdens zijn zendingswerk. 
 
In dit (digitale) boekje vind je een aantal verhalen uit de Bijbel over Paulus. Ook staan er liedjes 
en leuke verwerkingsopdrachten in die over het thema gaan. 
We hopen dat dit boekje jou zal helpen om dichter bij de Here God te komen. Het is een 
werkboekje dat in de klas en thuis gebruikt kan worden.  
De week voor de dienst gaan de leerkrachten er met de kinderen in de klassen mee aan de 
slag. Ze horen de verhalen, zingen de liedjes en maken er werkjes over, die voor een deel in de 
kerken komen te hangen. 
 
We wensen jullie heel veel plezier bij het luisteren naar alle mooie verhalen en het zingen van 
de prachtige liedjes en de leuke verwerkingen. 
 
Directeur Kindcentrum de Wel Theo Brommer, namens de voorbereidingsgroep, 
Michiel Regnerus, Ronald Postema, Nelleke Rozema, Fokje Visser en Baukje Rozema   
 
 

In de volgende kerken vindt D.V. een Kerk-, School- & Gezinsdienst plaats: 
PKN Broeksterwâld – de Falom   ds. Feitsmawei 1 Broeksterwâld 
CGK Petrusgemeente   Kavelwei 39 Broeksterwâld 
PKN de Ontmoeting    Foarwei 48 Damwâld 
De Ikker     Hearewei 1 Damwâld 
Benedictuskerk Dantumawâld  Doniawei 76 Damwâld 
GKV de Bron     Tsjerkeloane 12 Wâlterswâld 

 

 



 

 

 

         

 

Refrein:  
Ho! Stop! Sta eens even stil!  
Waar wou je heen gaan,  
of maakt dat geen verschil.  
Ho! Stop! Ga er niet vandoor.  
Je bent er toch niet zomaar,  
je leeft ergens voor.  
 
Als je in de trein zou stappen  
en je zou niet weten  
waar je heen wou gaan.  
(heen wou gaan)  
Kon je beter in je warme bedje  
blijven liggen zonder op te staan.  
(op te staan)  
Alles gaat uiteindelijk mis,  
als je niet weet wie Jezus is.  
 
(refrein) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ho! Stop! 

Als je in het donker wandelt  
kun je niet goed kijken waar je  
heen wilt gaan. (heen wilt gaan)  
Daarom heb je Jezus nodig want  
Hij steekt een lichtje  
in je leven aan. (je leven aan)  
Reken maar dat jij je vergist  
als je het Licht van de wereld 
mist. 
  
(refrein)  
 
Als je in de put zou vallen  
en je zou voor niemand  
meer te horen zijn. (te horen zijn)  
Zat je daar te kniezen  
in de duisternis  
en alles zou verloren zijn.  
(verloren zijn) 
Weet je als het donker wordt,  
Jezus’ arm is nooit tekort.  
 
(refrein)  

klik op de afbeelding voor de muziek 

kinderopwekking 21 

https://youtu.be/gQs-Q0uJqcI


 

 

Trek de wereld in,  
vertel het goede nieuws  
dat God zijn Zoon gegeven heeft 
zodat een ieder die Hem gelooft  
en vertrouwt op wat Hij zegt  
niet verloren gaat maar eeuwig leeft.  

 
En Jezus die belooft:  
Ik ga altijd met je mee,  
Ik laat je nooit alleen.  
Nee, we zijn altijd met z'n twee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik op de afbeelding voor de muziek 

kinderopwekking 238 

https://youtu.be/RpIAaZ2YUFY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God heeft een plan met je leven,  
je bent hier met een doel.  
Geloof het diep van binnen,  
't is meer dan een gevoel.  
Hij doet meer dan je kan bidden,  
Hij is groter dan je denkt.  
Ik weet dat Hij je helpt,  
ik weet dat Hij je kent.  
 

Dus stap uit je boot,  
durf op water te lopen.  
Vraag God om hulp  
en de hemel gaat open.  
Wees maar niet bang,  
Hij is altijd bij jou.  
In de storm,  
in de strijd,  
in een moeilijke tijd:  
God is trouw.  

 
Halleluja, halleluja.  
Halleluja, halleluja. (2x) 
 

kinderopwekking 233 

klik op de afbeelding voor de muziek 

https://youtu.be/liurZP0jnkk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldplan 
(make some noise kids) God heeft een plan 

Hij staat boven de tijd 

Al eeuwenlang 

Is Zijn liefde een feit 

God heeft een plan 

Dat ieder Zijn liefde kent 

Wij zijn niet bang 

Want je mag zijn wie je bent 

Hij voert Zijn plan uit door mij! 

 

God heeft een plan 

Plan plan 

Een echt wereldplan 

Wij weten dat (dat dat) 

Hij alles kan. 

 

Niets valt uit Zijn hand 

Ik heb een wens 
Dat ieder Gods liefde kent 
Echt zonder grens 
Ieder uur, elk moment 
Ik heb een wens 
En God helpt mij daarbij 
'k Maak Hem bekend 
Hij is zo dichtbij mij 
Hij voert Zijn plan uit door mij! 

God heeft een plan plan plan 
Een echt wereldplan 
Wij weten dat (dat dat) 
Hij alles kan. 

 
Niets valt uit Zijn hand 

 
God heeft een super wereldplan 
Een plan dat echt niet beter kan 
Hij zorgt dat angst verdwijnt 
De wereld weer mooi schijnt 
Wij weten dat het komen gaat 
En iedereen er over praat 
Dat alles goed zal zijn 
Voor eens en voor altijd 
 
God heeft een plan 

Plan plan 

Een echt wereldplan 

Wij weten dat (dat dat) 

Hij alles kan. 

 

Niets valt uit Zijn hand 

klik op de afbeelding voor de muziek 

klik op de afbeelding voor de dansmoves  

 

https://youtu.be/bNrrwAJLiFY
https://youtu.be/BLs2tIysoYg


 

Dag 1 
 



Saulus is met een paar sterke mannen onderweg naar Damascus. Hij heeft een plan. In 
Damascus wonen allemaal mensen die in Jezus geloven. Saulus gaat die mensen 
gevangennemen. Want Saulus vindt het niet goed als mensen in Jezus geloven. Hij weet 
zeker dat God dat ook helemaal niet goed vindt. En daarom moet hij die mensen 
gevangennemen. Want anders gaan ze aan iedereen over Jezus vertellen, en dan komen er 
nóg meer christenen. Dat zou helemaal erg zijn, denkt Saulus. Dat mag echt niet gebeuren. 
Saulus is al een poos onderweg. In de verte ziet hij de stadsmuur van Damascus al. Nog 
even, dan zijn ze er. Dan kunnen ze beginnen met mensen gevangennemen. Maar dan 
ineens – wat is dat? Er straalt een fel 
licht uit de hemel. Saulus schrikt 
vreselijk. Het licht is zo fel dat hij niks 
meer kan zien. Hij struikelt. Hij valt op 
de grond. En dan hoort hij een stem. 
‘Saulus, Saulus! Waarom wil je mij 
gevangennemen?’. Saulus snapt er 
niks van. Wie praat er tegen hem? Hij 
ziet niemand. ‘Wie bent u?’ vraagt hij. 
‘Ik ben Jezus,’ zegt de stem. ‘Ik ben degene die jij gevangen wilt nemen. Sta op. Ga naar de 
stad toe. Daar zal iemand je vertellen wat je moet doen.’ Nu schrikt Saulus nog veel erger. 
Wat? Is dat Jezus, die met hem praat? Jezus was toch dood? Maar als Jezus met hem praat, 
dan is hij niet dood. Dan leeft hij. Dan is hij echt opgestaan uit de dood. O nee, denkt 
Saulus. Dit is vreselijk. Ik dacht dat Jezus een bedrieger was! En ik heb allemaal mensen die 
in Jezus geloofden, in de gevangenis gezet. Wat heb ik gedaan! Saulus staat op. Hij 
knippert met zijn ogen. Maar hij ziet helemaal niks meer. Het lijkt wel of er een blinddoek 
voor zijn ogen zit. ‘Help!’ zegt hij. De mannen die met Saulus meereizen, geven hem een 
hand. Ze brengen hem naar Damascus. Maar Saulus gaat daar geen mensen 
gevangennemen. Dat kan hij niet meer, want hij is blind. En hij wil het ook niet meer. Hij 
snapt niet dat hij dat ooit gewild heeft. Saulus denkt na over wat hij gedaan heeft. Hij is zo 
verdrietig dat hij niet meer kan eten of drinken. Ik heb de vrienden van Jezus in de 
gevangenis gegooid, denkt hij. Hij bidt tot Jezus. ‘Jezus, het spijt me zo,’ zegt hij. ‘Het spijt 
me zo dat ik uw leerlingen in de gevangenis heb gegooid. Kon ik het maar goedmaken…’ In 
Damascus woont een man die Ananias heet. Middenin de nacht, tijdens een droom, hoort 
Ananias een stem. ‘Ananias!’ zegt de stem. Ananias weet meteen wie zijn naam noemt. 
Het is Jezus. ‘Ik luister, Heer,’ zegt hij. ‘Ga naar het huis van Judas,’ zegt Jezus. ‘Daar is een 
man die Saulus heet. Hij is aan het bidden. Hij droomt dat jij naar hem toe komt, en dat hij 
dan weer kan zien.’ ‘Maar Heer!’ zegt Ananias geschrokken. ‘Moet ik naar Saulus toe? Dat 
is een gevaarlijke man! Hij is in Damascus om iedereen die in u gelooft gevangen te nemen. 
Mij dus ook.’ ‘Toch moet je gaan,’ zegt Jezus. ‘Want ik heb Saulus uitgekozen om voor mij 
te werken. Hij moet overal in de wereld over mij vertellen. Hij zal het zelf heel moeilijk 
krijgen. Dat heb ik hem verteld.’ Ananias gaat naar het huis waar Saulus logeert. ‘Saulus, 

Saulus hoort een stem en  
gaat in Jezus geloven  



vriend,’ zegt hij. ‘Ik ben Ananias. Ik ben een volgeling van Jezus. Ik heb gehoord dat je Jezus 
hebt ontmoet toen je op weg was naar Damascus.’ Saulus buigt zijn hoofd. Er glijdt een 
traan over zijn wang. Ananias ziet dat Saulus verdrietig is. Dat hij spijt heeft van wat hij 
gedaan heeft. Hij legt hij zijn hand op Saulus’ hoofd. ‘Saulus,’ zegt hij, ‘Jezus heeft mij naar 
jou toe gestuurd. Hij wil dat je weer kunt zien. En Jezus heeft een cadeau voor je: vanaf 
vandaag is de heilige Geest bij jou.’ ‘Ik kan weer zien!’ roept Saulus blij. Hij springt op. ‘Is 
Jezus niet meer boos op me? Het is net alsof er een blinddoek voor mijn ogen is 
weggehaald! Wat ben ik blij! Ananias, kun je me dopen?’ ‘Goed,’ zegt Ananias. ‘En daarna 
gaan we eten.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Saulus of Paulus? 
Stel, je heet Johan of stel, je heet 
Jannie. Dat vinden ze in bv 
Amerika maar lastige namen. Dan 
noemen ze je daarom John en 
Jane – het lijkt er wel op, maar 
net effe anders. 
Dat gebeurt ook met Saulus. Als 
hij gaat reizen naar het 
buitenland, noemen ze hem 
voortaan Paulus, en omdat het in 
de verhalen en brieven van hem 
in de Bijbel vooral over die 
avonturen gaat, lees je daarna in 
de Bijbel steeds de naam Paulus. 
 
Dus Saulus wordt Paulus en blijft 
ook Saulus. Enne, Paulus is dus 
ook Saulus. Enne, Saulus of 
Paulus is dus ook Paulus of 
Saulus. Enne, Paulus of Saulus is 
dus ook Saulus of Paulus. 
 
Probeer deze laatste 4 zinnetjes 
zo snel mogelijk uit te spreken! ☺ 
 
 
  

Vragen bij het verhaal bovenbouw 

- Waarom denk jij dat Saulus de christenen gevangen  
wilde nemen? 

- Saulus hoort wel een stem, maar hij ziet niemand. 
Van wie is die stem? 

- Heb jij ook wel eens meegemaakt dat je van plan was  
iets te doen, maar toen toch tegengehouden werd?      
Waardoor of door wie werd je toen tegengehouden? 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onderbouw 

Haal de blinddoek weg  

 
Als Saulus weer kan zien,  
lijkt het alsof er een blinddoek  
voor zijn ogen weggehaald is.  
 
Wat heb je nodig?  

- een blinddoek  
 
Aan de slag:  

-  De kinderen zitten in een kring. 
-  Wijs je met je vinger omhoog,  
   dan gaan de kinderen staan.  
   Wijs je met je vinger naar beneden,  
   dan gaan de kinderen zitten.  
-  Eén van de kinderen die dat wil,  
   wordt geblinddoekt en gaat in het midden  
   van de kring staan.  
-  Wijs een paar keer naar boven en naar beneden. 
-  Het geblinddoekte kind moet raden of de kinderen       
   daarna zitten of staan.  
-  De blinddoek mag af. Heeft het kind het goed     
    geraden? Ik zie, ik zie… niets?!  

Saulus ziet een groot licht, en daarna is hij blind. Maar aan het 
eind van het verhaal kan hij weer zien.  
 

Kleur het verhaal op de bril.  
Knip de bril uit.  
Plak de pootjes aan de bril.  

Je kan jezelf ‘blind maken’ door het 
verhaal voor je ogen te zetten, en 
jezelf weer ‘laten zien’ door de bril af 
te zetten: na dit verhaal kan Saulus 
weer zien. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bovenbouw 

ZOEK DE ZIN  
Sla steeds één letter over. 
Begin bij de letter in het grijze vak. 
Welke zin komt eruit? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Weet jij wie dit zei? 
 
………………………………………. 

 

 

 

 

 

Is geloven in God bijzonder? 

‘Jezus leren kennen is het beste wat iemand 

kan overkomen’ 

Het geloof moet doorgegeven worden. 

HELEMAAL ANDERS 
In het verhaal van vandaag wordt alles anders in het leven  
van Saulus: hij wordt uitgekozen om voor Jezus te werken.  
Maak met deze puzzel ook iets helemaal anders.  
  
Wat heb je nodig?  
- vier lucifers  
- een knikker of een muntje 
 
Aan de slag:  
-Leg de lucifers op tafel neer zoals op  
de tekening is te zien.  
-De knikker of het muntje ligt in ‘een  
schepje’ van lucifers.  
-Kun je twee lucifers zo verplaatsen 
dat de knikker niet meer in ‘het schepje’ 
ligt, maar ernaast? 
-Let op: de lucifer moet nog steeds  
een ‘schepje’ vormen. 
 

 
 

DE ANDERE KANT OP  
Saulus denkt dat hij goed bezig is. Maar dan wordt hij tegengehouden. Ontdek met deze puzzel door wie  
Saulus geroepen wordt om de andere kant op te gaan.  
 
Aan de slag: 
 - Volg de pijlen in de puzzel om de woorden te vinden die nog  
ontbreken in de zinnen.  
- De woorden beginnen allemaal met de groene letter in het midden. 
 - Als je alle woorden gevonden hebt, maak je van de overgebleven  
letters ook een woord.  
- Zo ontdek je door wie Saulus geroepen is om de andere kant op te  
gaan en voor God te gaan werken.  
 
1. →↑↘↑↑←←↙eet en drinkt Saulus niets.  
2. Jezus zegt dat Saulus zijn ↗↘↓←↓←  wordt.  
3. Saulus laat zich ←↗↑↙ . 
4. Saulus blijf nog een paar dagen bij de gelovigen in  
     ↘↘←↖↙←↑ 

 
Oplossing:  
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Saulus wordt geroepen door: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 



Braille is een alfabet dat gemaakt is voor blinden om te kunnen lezen en 
schrijven. Brailleschrift werkt op basis van reliëf: door middel van bolletjes die een 
verhoging in het papier maken die voelbaar is voor blinden zodat deze 
het brailleschrift met de vingers kunnen lezen. 
 
Maak de volgende zin in ‘braille’: 
 

Gods plan met Paulus en jou! 
 
Je kunt hier zelfklevende diamantjes voor gebruiken. Heb je deze niet gebruik dan een 
gekleurde stift.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alfabet braille  

extra 



 

Dag 2 
 



Paulus vertelt in Athene over God. Paulus is erg 

veranderd. Vroeger was hij boos op mensen die in Jezus 

geloofden. Hij zette ze zelfs in de gevangenis. Maar Paulus 

heeft Jezus ontmoet, en nu gelooft hij zelf ook in Hem. En 

hij wil dat nog veel meer mensen over Jezus horen. Paulus 

maakt lange reizen, en overal waar hij komt vertelt hij de 

mensen over Jezus. Vandaag is Paulus in de hoofdstad van 

Griekenland, in Athene. Athene is een grote stad, en er 

wonen veel mensen. Overal in Athene staan beelden van 

goden, en er zijn tempels en altaren waar je deze goden 

kunt vereren. Er is zelfs een altaar waarop staat: ‘voor de onbekende god’. Want de 

mensen denken: misschien is er wel een god die we nog niet kennen. Laten we daar ook 

maar een altaar voor maken. Paulus wordt boos en verdrietig als hij al die beelden ziet. De 

mensen hier kennen Jezus niet. Ze brengen offers aan goden die helemaal niet bestaan. 

Maar Paulus heeft een slim plan. Hij weet dat de mensen in Athene ervan houden om naar 

toespraken te luisteren, en om daar met elkaar over te praten. Dus dat gaat hij doen: een 

toespraak houden. Paulus gaat midden op een druk plein staan. ‘Mensen van Athene!’ 

roept hij. ‘Wat hebben jullie een mooie stad. En ik zie dat jullie de goden heel belangrijk 

vinden. Al die beelden. Al die tempels. Ik zag vanmiddag zelfs een altaar voor een 

onbekende god. Ik heb goed nieuws voor jullie. Ik ben hierheen gekomen om jullie 

vertellen wie die onbekende God is! Want ik ken Hem!’ Er komen steeds meer mensen om 

Paulus heen staan. Ze zijn nieuwsgierig. Kent die man een god die zij nog niet kennen? ‘De 

God over wie ik jullie kom vertellen heeft de hemel en de aarde gemaakt,’ zegt Paulus. 

‘Mensen hoeven niet voor Hem te zorgen. Hij heeft niks nodig. Hij zorgt zélf voor iedereen. 

Ook voor jullie. Hij zorgt ervoor dat je hart klopt en dat je kunt ademhalen. Hij zorgt ervoor 

dat het koren kan groeien en dat het regent, zodat we te eten en te drinken hebben. Jullie 

willen natuurlijk weten hoe die God eruitziet. Maar je kunt geen beeld van hem maken. 

Mijn God is niet bedacht of gemaakt, zoals jullie goden. Mijn God bestaat echt, en Hij ziet 

alles wat we doen. Hij heeft Jezus naar ons toe gestuurd om ons over Hem te vertellen. En 

toen Jezus doodging, heeft Hij Hem weer laten opstaan uit de dood.’ Een paar mensen 

beginnen te lachen. ‘Wat?’ zeggen ze. ‘Een dode man die weer levend wordt? Dat kan toch 

niet?’ Maar er zijn ook mensen die zeggen: ‘Wat een bijzonder verhaal. Daar willen we 

meer over horen.’ Paulus komt de dag erna terug. Hij vertelt meer over God en over Jezus. 

Er zijn een paar mensen uit Athene die zeggen: ‘Paulus heeft gelijk! Die goden waar wij in 

geloofden, die bestaan helemaal niet.’ Ook in Athene zijn nu mensen die in Jezus geloven! 

 

Paulus reist rond en  
vertelt over Jezus  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 
Goede God, Dank U wel dat U niet een onbekende god bent. We kunnen 
U leren kennen. Dat kan door verhalen, bijvoorbeeld zoals Paulus vertelt. 
Dat kan door Jezus. Hij woonde op aarde en liet ons zien hoe U bent. We 
willen U graag steeds beter leren kennen. Wilt U ons helpen goed te 
onthouden wat we over U horen? Amen. 

Reis 1 l ongeveer tussen 45 en 50  
na Christus l Handelingen 13-14 
De eerste reis van Paulus begint  
en eindigt in de stad Antiochië in  
Syrië. Hij reist onder andere naar 
het eiland Cyprus en naar een  
paar plaatsen in Klein-Azië (dat is  
nu Turkije). Barnabas en Johannes 
Marcus, de neef van Barnabas, 
reizen met hem mee 
 
Reis 2 l 50 na Christus l  
Handelingen 15: 36 – 18: 22 
De tweede reis van Paulus begint  
en eindigt ook in de stad Antiochië  
in Syrië. Paulus reist nu samen met  
Silas en Timoteüs. Tijdens deze  
reis komen ze ook in Macedonië  
en Griekenland. In de stad van Filippi 
worden ze gevangengenomen, 
maar ze komen ook weer vrij. En  
Paulus komt in de stad Athene: 
daarover gaat de tekst die we  
vandaag lezen.  
 
Reis 3 l vanaf het jaar 54 
na Christus l Handelingen  
18:23-21:26  
De derde reis van Paulus 
begint in de stad Antiochië, en  
eindigt na een paar jaar in de 
stad Jeruzalem. Tijdens deze 
reis komt Paulus langs allerlei 
steden in Klein-Azië, Macedonië 
en Griekenland. Paulus doet  
onderweg wonderen, waarvoor 
hij niet eens zelf aanwezig hoeft  
te zijn: door een riem of een doek 
die hij gedragen heeft, kan iemand  
die ziek is al beter worden.  
 
Reis 4 l ongeveer in het jaar 58 
na Christus l Handelingen 27-28 
De vierde reis maakt Paulus als 
gevangene. De reis begint in  
Jeruzalem en eindigt in Rome,  
de plaats van waaruit de keizer 
regeert. Paulus wil ook daarover 
Jezus vertellen. Het grootste 
gedeelte reist Paulus per schip. 
Er gebeurt van alles tijdens de  
reis. Volgende keer lezen we hoe 
Paulus op zee in een zware storm  
terechtkomt en schipbreuk lijdt.  
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onderbouw 

Aansluiten 

 
In het verhaal van vandaag sluiten een paar mensen 
zich bij Paulus aan. Lukt het in dit spel om erachter te 
komen hoeveel kinderen zich bij een ander kind 
aansluiten? 
 
Aan de slag:  

- De kinderen staan naast elkaar achter in de ruimte.  
- Eén kind gaat op tien stappen afstand met de rug       
  naar de groep staan. Dit kind is Paulus.  
- Wijs een aantal kinderen aan (één voor één) die zo   
  zacht mogelijk achter ‘Paulus’ gaan staan.  
- Nu moet ‘Paulus’ raden hoeveel kinderen achter hem     
  staan.  
- Speel het spel opnieuw met een ander kind als   
  Paulus. 
 

 

Wat heb je nodig?  

- het werkblad op  
  stevig papier of karton  
 

Paulus reist rond  

Je maakt een reiskoffertje met een 
kleurplaat van Paulus die in  
Athene een toespraak houdt.  
 

Aan de slag:  
- De kinderen knippen of prikken de handvatten los,    
  zodat de koffer kan worden vastgehouden.  
- De kinderen maken het doolhof en kleuren de   
  kleurplaat.  
- De kinderen vouwen de koffer in het midden om,  
  waarbij de platen aan de binnenkant van de koffer  
  komen.  
- Als er voldoende tijd is, kunnen de kinderen de    
  buitenkant van de koffer versieren met vrolijke  
  reisplaatjes uit tijdschriften. 
 
 

En verder:  

- viltstiften of   
  kleurpotloden  
- een schaar of een  
  prikpen en een prik lap  
- eventueel:  
  tijdschriften/reisgidsen  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bovenbouw 

Paulus in beeld  
Paulus ziet veel beelden van goden in Athene. Hij vertelt de mensen dat we geen beeld kunnen  
maken dat echt op God lijkt. Het blijft gewoon een beeld dat door mensen bedacht en gemaakt  
is. De kinderen maken ook beelden, totdat Paulus komt… 
 
Aan de slag:  

- Wijs één kind aan dat Paulus is.  
- Verdeel de overige kinderen in groepjes van twee.  
- Eén kind is de beeldhouwer, het andere kind is het beeld.  
- De beeldhouwer geeft aan hoe hij het beeld wil  hebben.  
- Het andere kind gaat in deze positie staan en blijft zo stil mogelijk staan.  
- Dan komt ‘Paulus’ naar voren en loopt tussen de beelden door.  
- Zodra hij (of zij) een beeld ziet bewegen, wijst hij het beeld aan, en is het af. 
 

 

EN VOELBARE TOESPRAAK  
Paulus houdt in Athene een toespraak  
over God en over Jezus. Sommige mensen  
voelen dat zijn woorden waar zijn. Anderen voelen  
weerstand bij zijn woorden.  
In het volgende proefje ontdek je dat je gesproken  
woorden ook letterlijk kunt voelen 
 

 
N 
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Wat heb je nodig? 

- Het werkblad op  
stevig papier of karton 

- Kleurpotloden 
- Schaar 
- Split pen 

Ga heen in heel de wereld 

Aan de slag: 
- Kleur het werkblad in. 
- Knip de wereld en het boot 

gedeelte uit. 
- Maak ze aan elkaar vast met 

behulp van de splitpen. 



 

Dag 3 
 



 

 

Vroeger nam Paulus mensen gevangen omdat ze in Jezus geloofden. Nu zit hij zelf gevangen. 

Niet omdat hij iets verkeerds heeft gedaan. Maar omdat hij de mensen over Jezus vertelt. 

Paulus zit in de gevangenis in Israël. Maar op een dag wordt hij uit de gevangenis gehaald en 

naar de haven gebracht. Paulus gaat met een schip 

naar een ander land. Naar Italië. Daar woont de keizer. 

Die is heel belangrijk. Hij moet zeggen wat Paulus voor 

straf krijgt. Paulus is niet bang. Hij is blij dat hij naar de 

keizer mag. Want hij denkt: Nu kan ik aan de keizer ook 

over Jezus vertellen. Het is een lange reis naar Italië, en 

het weer is slecht. ‘We kunnen beter niet verder 

varen,’ zegt Paulus als ze bij een eiland zijn. ‘Het is al 

bijna winter. En dan gaat het heel erg stormen hier op 

zee.’ ‘Bemoei je je er niet mee,’ zegt de kapitein. ‘We 

gaan gewoon op weg. Het valt vast wel mee.’ Maar het valt niet mee. Als ze midden op zee zijn, 

begint het te stormen. Heel hard. De wind trekt en duwt aan het schip, de golven zijn hoog, en 

het is zo donker dat je niet meer kunt zien of het dag of nacht is. Het schip schudt en kraakt. En 

de storm gaat maar door, veertien dagen en nachten lang. En al die tijd eten de mensen aan 

boord helemaal niks, zo bang zijn ze. ‘Dit gaat helemaal mis,’ zeggen ze. ‘Dit schip is niet sterk 

genoeg voor deze storm. Straks gaat het stuk, en dan zinken we.’ ‘Ik zei toch dat we op het 

eiland moesten blijven,’ zegt Paulus. ‘Dan waren we niet in deze vreselijke storm 

terechtgekomen. Maar jullie hoeven niet bang te zijn. Het schip gaat zinken, maar we zullen 

allemaal veilig aan land komen.’ ‘Hoe weet jij dat nou!’ zegt de kapitein. ‘Dat heeft een engel 

van God me vannacht verteld,’ zegt Paulus. ‘De engel zei tegen me: ‘Paulus, wees niet bang. Jij 

moet naar de keizer in Rome toe. En daarom zal God alle mensen aan boord van dit schip 

redden.’ Beste mensen, jullie moeten nu allemaal wat eten en drinken.’ Eten? Als het zo hard 

stormt? Als je helemaal misselijk bent? Als je zo bang bent? 

‘Ja,’ zegt Paulus. ‘Jullie hebben energie nodig voor straks, als 

God jullie gaat redden.’ Hij pakt een stuk brood. ‘Dank u wel, 

God,’ zegt hij. ‘Dank u voor dit eten.’ Paulus breekt een paar 

stukken van het brood af en deelt die uit. En hij eet zelf ook. Hij 

eet alsof er niks aan de hand is. Als de andere mensen dat zien, 

eten ze ook. Ze krijgen weer een beetje moed. Zou het echt 

waar zijn, wat Paulus zegt? Zouden ze dit echt overleven? 

Langzaam wordt het licht. ‘Kijk!’ roept de stuurman. ‘Ik zie 

land!’ ‘Hijs de zeilen, mannen!’ roept de kapitein. ‘Maak de 

ankers los! Stuurman, stuur naar het land toe!’ Ze zijn er bijna. Maar dan ineens… BAM! Er gaat 

een trilling door het schip. ‘We zitten vast!’ roept de stuurman. ‘Een zandbank!’ O nee. Er breekt 

een stuk van het schip af. Er komt steeds meer water in het schip. En dan begint het te zinken. 

‘Zwemmen!’ roept de officier die op Paulus moet passen. ‘Spring in zee, mensen. Zwem naar de 

kant!’ ‘Maar ik kan niet zwemmen!’ roept iemand. ‘Ik ook niet!’ ‘Houd je vast aan een plank,’ 

zegt Paulus. ‘Dan blijf je drijven. Kom op. Springen. Eén... twee... drie!’ Daar gaan ze, de kapitein, 

Paulus komt op zee in een storm terecht  

 



de matrozen, de soldaten en Paulus en zijn vrienden. Ze zwemmen naar de kant. Even later 

staan ze allemaal op het strand, drijfnat en bibberend. Maar ze hebben het overleefd, allemaal. 

Precies zoals Paulus gezegd had. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Vragen bij het verhaal 
                           onderbouw 
- Hoeveel boterhammen eet jij per dag?    
   Welk beleg vind je lekker? 
- De mensen op het schip eten al veertien   
  dagen en nachten niet. 
  Hoe komt het dat ze niet eten? 
- Heb jij weleens heel lang niet gegeten?  
  Hoe voelde je je toen? 
- Waarom moeten de mensen van Paulus    
   brood gaan eten? 
-  Soms voel je je niet fijn en niet sterk. 
   Wat helpt jou dan om je weer beter en   
    sterker te gaan voelen? 

 

 

Gebed 
Trouwe God, Soms is er rust in ons leven. Dan 

gaat alles gewoon. Maar soms kan het stormen 

in ons leven. Dan zijn we bang, of verliezen we 

de moed. Dan hebben we mensen nodig die ons 

nieuwe moed geven. Mensen die op God 

vertrouwen. Zoals Paulus, die tijdens een 

schipbreuk de mensen nieuwe moed geeft. Wilt 

U ons ook zulke mensen geven? Amen. 

AAN LAND  
Als iedereen na de schipbreuk veilig aan land is, blijkt dat ze 
op het eiland Malta zijn, een eiland tussen Griekenland en 

Italië (Handelingen 28:1-10). Paulus wordt daar nu nog altijd 
geëerd als beschermheilige. En dat Paulus ook gezien wordt 
als beschermheilige tegen slangenbeten, komt door wat hij 
op Malta meemaakt: Paulus wordt daar gebeten door een 

slang, maar hij sterft niet. 
 

SCHIPBREUK  
Tegenwoordig kun je met grote schepen het hele jaar door  
varen, zowel in de zomer als in de winter. Maar in de tijd 
van de Bijbel was het tussen oktober en april heel gevaarlijk 
op zee, het kon dan hard stormen en daar waren de 
schepen niet sterk genoeg voor. Paulus waarschuwt 
daarvoor, maar er wordt niet naar hem geluisterd. 
Waarschijnlijk reist Paulus op een groot  
zeilschip waar ook roeiers aan boord zijn. 
 



Schipbreuk 

Maak een tekening over de schipbreuk. 
Teken een wilde zee met een schip erop. 
Bij het schip kun je kapotte ijscostokjes plakken,  
zodat het lijkt alsof de boot kapot is. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onderbouw 

 Het schip uit gaan  
Alle mensen op het schip komen 
veilig aan land. Ze zwemmen naar 
het land of ze drijven op planken. 
De kinderen moeten zich in 
veiligheid brengen door over de 
‘loopplank’ het schip af te gaan.  
 

Wat heb je nodig?  

- twee touwen  
 

Aan de slag:  

- Leg twee touwen evenwijdig   
  naast elkaar op de grond. Hoe  
  smaller je de ruimte tussen de  
  touwen maakt, hoe moeilijker de  
  opdracht is.  
- De kinderen lopen één voor één   
  tussen de twee touwen door  
  zonder de vloer ernaast te raken. 
- Komen alle kinderen veilig aan  
  land? 

Bootje met broodzeil  
De mensen op het schip eten brood. Dit geeft hun nieuwe moed.  
Je maakt een bootje dat echt kan varen zonder te zinken. 
 
Wat heb je nodig?  

- een leeg drinkpakje  
- het werkblad  
- een satéprikker 
 
En verder:  

- spullen om het zeil te kleuren en te versieren  
- lijm  
- schaar  
- eventueel een bak met water 

Aan de slag:  

-  Kleur en versier het zeil.  
-  Knip het zeil uit.  
-  Prik met de satéprikker door het zeil.  
   De prikker zit nu aan de achterkant van het zeil. 
 - Prik nu de satéprikker nog een keer door het zeil,  
   zodat de prikker weer aan de voorkant van het zeil   
   tevoorschijn komt.  
-  Prik nu de prikker met het zeil voorzichtig in het drinkpakje.  
-  Blaas een beetje lucht in het drinkpakje, zodat het bootje   
   blijft drijven. 
 

HET HOOFD 
BOVEN WATER  

 
Wat heb je nodig?  

* een hoog glas of een glazen vaas  * water 
* een maatbeker    * een munt, een knikker, 
* zonnebloemolie       een plastic dopje, een kurk,  

   een legosteentje, een lucifer. 
 



Een bootje van brood  
Paulus wil dat iedereen op het schip 
wat eet zodat ze weer energie krijgen. 
Maak met de kinderen dit lekkere 
bootje van brood.  
 
Wat heb je nodig?  

- een stukje stokbrood  
- een plakje worst  
- een plakje komkommer  
- twee plakjes kaas  
- een stukje ananas voor de vlag  
- een satéprikker 
 
 Aan de slag:  

- Je belegt het stukje stokbrood met  
  een plakje worst.  
- Leg een plakje komkommer boven  
  op de worst.  
- Vouw voorzichtig het plakje kaas   
  dubbel zonder dat het breekt en  
  maken het vast aan de satéprikker.  
  Dit doe je ook met het tweede plakje  
  kaas. Het zeil is klaar.  
- Prik een stukje ananas aan de  
  bovenkant van de satéprikker.  
  Dit is de vlag. 
- Steek je prikker in het stokbrood.  
- Het bootje van brood is klaar.  

Eet smakelijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bovenbouw 
SCHIP IN    Aan de slag  

STORM  • Knip een schuursponsje in de vorm  

van een bootje dat door de opening  
van de pot past.  

• Trek de groene schuurlaag eraf  
(anders zinkt het bootje).  

• Knip uit een stuk papier een  
driehoekje. Dit is het zeil. Het zeil  
mag niet groter zijn dan het stukje 
schuurspons.  

• Maak het zeil voorzichtig vast aan  
een halve satéprikker. 

• Prik de halve satéprikker met het  
zeil in het schuursponsje. De boot is  
nu klaar. 

• Vul de glazen pot voor de helft met  
water. Houd genoeg ruimte over 
voor de boot om te staan als je de 
pot op zijn kant zet. 

• Voeg drie druppels blauwe 
voedingskleurstof toe aan het water. 
Doe er een scheutje zonnebloemolie bij. 

• Zet het bootje voorzichtig in het  
water.  

• Breng met een kwastje watervaste  
lijm aan langs de binnenrand van  
het deksel.  

• Draai het deksel voorzichtig op  
de pot en wacht even met het  
schudden van de pot tot de lijm  
goed gedroogd is.  

• Schud de pot als de lijm is  
gedroogd en zie hoe de boot in  
een storm terechtkomt. 
 

WAT HEB JE 

NODIG? 

-  een lege, glazen  
   jam- of groentepot  
   met deksel  
-  een stukje  
   schuurspons  
-  een halve  
   satéprikker 
 - papier  
 
EN VERDER: 

 - water  
-  zonnebloemolie  
-  blauwe voedsel- 
    kleurstof  
-  watervaste lijm en  
    kwastjes  
-  scharen  
 

ALLEMAAL GERED!  
Paulus heeft van Jezus de opdracht  
gekregen om naar Rome te gaan.  
Hij moet de zeereis overleven. En daarom  
zullen alle 276 mensen aan boord ook  
worden gered. Paulus hoort dit van een  
engel. Wat zegt de engel precies?  
 
Aan de slag:  

- Vul in welke getallen in de lege vakjes  
horen: welk getal is nodig om tot het getal  
in het bovenste vakje te komen? 
- Bij elk ingevuld getal hoort een woord.  
De woorden achter elkaar vormen de  
oplossing! 
 
Oplossing:  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

15= wees 100= keizer  53= en   22= niet  
176= redden  6= Paulus  33= jij   71= schip  
1= jou  21= vanwege  3= God  99= het  
55= zal  7= naar   18= op    
30= moet  34= bang   276= mensen  
40= alle  151= toe   5= de   



 
 
 
 

 
 
Het vierde en laatste verhaal is opgedeeld in vier stukken. Elk stuk wordt in een ander lokaal, 
door een andere leerkracht verteld. Bij elk verhaal zit een plaat. De kinderen kunnen in kleine 
groepjes, maar ook in één grote groep bij de lokalen langs. Zo gaat het immers in de verhalen 
ook, er luistert een grote groep mensen naar Paulus.  
 

Lokaal 1 – op het bord staat de foto van de stad Athene 

 
De leerkracht in lokaal 1 vertelt het volgende stuk van het verhaal: 
 

Paulus vertelt in Athene over God. Paulus is erg veranderd. Vroeger was hij boos op mensen die 
in Jezus geloofden. Hij zette ze zelfs in de gevangenis. Maar Paulus heeft Jezus ontmoet, en nu 
gelooft hij zelf ook in Hem. En hij wil dat nog veel meer mensen over Jezus horen. Paulus maakt 
lange reizen, en overal waar hij komt vertelt hij de mensen over Jezus. Vandaag is Paulus in de 
hoofdstad van Griekenland, in Athene. Athene is een grote stad, en er wonen veel mensen. 
Overal in Athene staan beelden van goden, en er zijn tempels en altaren waar je deze goden 
kunt vereren. Er is zelfs een altaar waarop staat: ‘voor de onbekende god’. Want de mensen 
denken: misschien is er wel een god die we nog niet kennen. Laten we daar ook maar een altaar 
voor maken.  
 
 
 
 
 
 

Dag 4 
 Paulus schrijft een brief aan de 

christenen in Rome  



Lokaal 2 – op het bord staat de plaat van Paulus die spreekt

 
De leerkracht in lokaal 2 vertelt het volgende verhaal: 
 

Paulus wordt boos en verdrietig als hij al die beelden ziet. De mensen hier kennen Jezus niet. Ze 
brengen offers aan goden die helemaal niet bestaan. Maar Paulus heeft een slim plan. Hij weet 
dat de mensen in Athene ervan houden om naar toespraken te luisteren, en om daar met elkaar 
over te praten. Dus dat gaat hij doen: een toespraak houden. Paulus gaat midden op een druk 
plein staan. ‘Mensen van Athene!’ roept hij. ‘Wat hebben jullie een mooie stad. En ik zie dat 
jullie de goden heel belangrijk vinden. Al die beelden. Al die tempels. Ik zag vanmiddag zelfs een 
altaar voor een onbekende god. Ik heb goed nieuws voor jullie.’  

 
Lokaal 3 – op het bord staat de plaat van Paulus die voor een grotere menigte spreekt 

 
De leerkracht in lokaal 3 vertelt het volgende verhaal: 
 

‘Ik ben hierheen gekomen om jullie vertellen wie die onbekende God is! Want ik ken Hem!’  
Er komen steeds meer mensen om Paulus heen staan. Ze zijn nieuwsgierig. Kent die man een 
god die zij nog niet kennen? ‘De God over wie ik jullie kom vertellen heeft de hemel en de aarde 
gemaakt,’ zegt Paulus. ‘Mensen hoeven niet voor Hem te zorgen. Hij heeft niks nodig. Hij zorgt 
zélf voor iedereen. Ook voor jullie. Hij zorgt ervoor dat je hart klopt en dat je kunt ademhalen. 
Hij zorgt ervoor dat het koren kan groeien en dat het regent, zodat we te eten en te drinken 
hebben. Jullie willen natuurlijk weten hoe die God er uitziet.’ 



Lokaal 4 – op het bord staat de plaat van Paulus 

 
De leerkracht in lokaal 4 vertelt het volgende verhaal: 
 

‘Maar je kunt geen beeld van Hem maken. Mijn God is niet bedacht of gemaakt, zoals jullie 
goden. Mijn God bestaat echt, en hij ziet alles wat we doen. Hij heeft Jezus naar ons toe 
gestuurd om ons over Hem te vertellen. En toen Jezus doodging, heeft hij Hem weer laten 
opstaan uit de dood.’ Een paar mensen beginnen te lachen. ‘Wat?’ zeggen ze. ‘Een dode 
man die weer levend wordt? Dat kan toch niet?’ Maar er zijn ook mensen die zeggen: ‘Wat 
een bijzonder verhaal. Daar willen we meer over horen.’ Paulus komt de dag erna terug. 
Hij vertelt meer over God en over Jezus. Er zijn een paar mensen uit Athene die zeggen: 
‘Paulus heeft gelijk! Die goden waar wij in geloofden, die bestaan helemaal niet.’ Ook in 
Athene zijn nu mensen die in Jezus geloven! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen bij het verhaal bovenbouw 
- Wat kun je over Paulus vertellen?  
- Wat zegt Paulus over zichzelf in het begin van de brief? 
- Paulus zegt dat God hem uitgekozen heeft om over Hem 

te vertellen.  
- Denk je dat God jou ook wel eens ergens voor uitkiest?  
- Wat zou God kunnen doen?   

 

Gebed 
Grote God, Vandaag horen we over Uw liefde 
voor de mensen. We horen over Paulus, die 
helemaal vol was van die liefde. Wat is het 
bijzonder dat wij nu nog steeds zijn brieven 
kunnen lezen. Dank U wel daarvoor! Wilt U ons 
helpen om uw liefde met andere mensen te 
delen? Amen. 



Post!  

Net als Paulus ga je nu ook een brief versturen. In die brief vertel je aan de geadresseerde dat God van hem 
of haar houdt.  
 
Aan de slag:  

- Vul de naam in van degene aan wie je de brief stuurt en vul je eigen naam in.  
- Als je zelf kan schrijven kun je direct beginnen.  Vind je het lastig om te schrijven vraag dan hulp of maak  
  een mooie tekening.  
- Doe de brief in de envelop en ga deze bezorgen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onderbouw 

Zoek de 10 verschillen  

 
Paulus schrijft een brief aan 
de christenen in Rome. Maar 
hij is nog nooit in Rome 
geweest. Hoe zou de stad 
eruitzien? 

 

Ik wens jou… 
De christenen in Rome krijgen van  
Paulus een mooie brief, waarin hij hun  
wenst dat God en Jezus goed voor  
hen zullen zijn.  
De kinderen wensen elkaar ook iets moois.  
 
Wat heb je nodig?  

Per kind: 
- een ballon  
- een kaartje  
- een lintje  
- een pen  
 
En verder:  

- een perforator 

Aan de slag: 
 - De kinderen schrijven een mooie wens op: iets wat ze  
    zichzelf zouden toewensen. Geef eventueel voorbeelden  
    van mogelijke wensen: Ik wens jou vrede; Ik wens jou de  
    vrede van God; Ik wens jou geluk; Ik wens jou veel liefde;    
    Ik wens jou trouwe vrienden; Ik wens jou een fijne    
    schooltijd; Ik wens jou dat je vaak blij bent.  
-   Ze perforeren een gaatje in het kaartje en knopen er een  
    lintje aan.  
-   Ze blazen de ballon op, doen er een knoopje in en  
    knopen het kaartje aan de ballon.  
-   De ballonnen worden verzameld en losgelaten, waarbij  
    de kinderen met elkaar proberen alle ballonnen in  
    de lucht te houden.  
-   Na een aantal minuten moeten de kinderen de ballon die  
    het dichtst bij hen is, vastpakken.  
-   Welke mooie wens hebben ze gekregen?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bovenbouw 

Paulus’ reisplannen 

Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome, maar hij is nog niet in Rome 

geweest. Hij schrijft dat hij er al heel lang naar verlangt om naar hen toe te 

komen. Paulus wil de christenen in Rome bezoeken tijdens zijn reis naar Spanje. 

Door alvast deze brief te schrijven laat hij hun weten dat hij langs wil komen, en 

wat hij aan hen wil vertellen. 

GROET!  
Elke brief van Paulus begint  
met zijn naam. En aan het begin van 
elke brief van Paulus staat ook  
steeds dezelfde groet.  
Ontdekt met deze rebus welke  
groet dat is. 
 

Oplossing:  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 

Los nu de puzzel verder op. Het cijfer  
geeft de letter aan uit de groet. Vul de letters 
hieronder in. 
 
Duits 1  
Chinees 4  
Turks 1  
Frans 4  
Duits 8  
Engels 1  
Grieks 5  
Zweeds 2 
 
 
Veel van deze groeten betekenen letterlijk: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Er zijn ook twee groeten die ‘vrede’  

betekenen. Welke zijn dat? 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en  

. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 

MENSEN VAN ALLE VOLKEN  

Paulus wil graag dat mensen van alle  
volken gaan geloven. Zij spreken natuurlijk  
verschillende talen. Hieronder vind je  
groeten in verschillende talen. Weet jij  
welke groet bij welke taal hoort?  
Trek een lijn van de groet naar de juiste taal.  
 

adieu    Zweeds  

shalom    Arabisch  

grüss Gott   Grieks  

salam    Turks  

ni hao    Duits  

adios    Chinees  

ciao    Frans  

goodbye   Spaans  

andio    Italiaans  

privet    Hebreeuws  

merhaba   Russisch  

adjö    Engels  

 



Oplossingen 

Helemaal anders (bladzijde 12)  
 
 
 
 
 
 
Zoek de zin (bladzijde 12) 
Oplossing: Wat wilt U dat ik doen zal.  
 
De andere kant op (bladzijde 12) 
Oplossing: 1. drie dagen; 2. dienaar; 3. dopen; 4. Damascus.  
Het woord dat je van de letters kan maken is: Jezus. 
 
Voelbare toespraak (bladzijde 18) 
Uitleg: De trillingen van het stemgeluid worden opgevangen door de ballon en die trilling 
voel je met je handen. 
 
Allemaal gered (bladzijde 23) 
Oplossing: ‘Wees niet bang, Paulus. Jij moet naar de keizer toe. En vanwege jou zal God 
alle mensen op het schip redden.’ (Handelingen 27:24) 
 
Zoek de verschillen (bladzijde 28) 

 
Rebus (bladzijde 29) 
Oplossing: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor 
jullie zijn en jullie vrede geven. 
 
Mensen van alle volken (bladzijde 29) 
Oplossing: - adieu = Frans; shalom = Hebreeuws; grüss Gott = Duits; salam = Arabisch; ni 
hao = Chinees; adios = Spaans; ciao = Italiaans; goodbye = Engels; andio = Grieks; privet = 
Russisch; merhaba = Turks; adjö = Zweeds. - Veel van deze groeten betekenen letterlijk: Ga 
met God. Adieu, adios en adjö zijn allemaal ontleend aan het Latijn: ad = bij en deus = God. 
Ook het Engels heeft deze betekenis: goodbye = God be with you. Grüss Gott betekent: 
God groet u. - Vrede: shalom en salam 


