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Brieven vol liefde

Brieven vol liefde
Strofe 1
Wie lang geleden naar Jeruzalem kwam
Zag joodse leiders, maakten iedereen bang
De wet was streng en veel mensen zochten raad
Wie Jezus’ woord geloofde, werd regelrecht gehaat
Meedogenloos was een wrede man als Saulus
Vervolgde Jezus’ volgelingen doelbewust
Hij krijgt in Damascus een roep van Jezus
Bekeerd als Paulus keert hij weer terug
Refrein
Brieven vol liefde aan vrienden van Paulus
Woorden die zeggen hoe jij leven moet
Leven met liefde en vreugde van Jezus
Leven naar de Geest van God is goed!
Liefde in Jezus,
Van je vriend Paulus
‘Houden van’ is wat hij met ons doet.
Strofe 2
Gepakt met woorden over God onze Heer
Reist Paulus naar steden, dorpen heen en weer.
Zijn stem klonk luid, er werden mensen bekeerd.
Gods woord verspreiden is waar hij voor leeft.
‘Denk niet alleen aan jezelf, ook aan anderen’
‘Zo pluk je liefde, vrede en geluk’
‘Het lichaam van Jezus zijn wij met z’n allen’
Zo sterk zijn zijn woorden, niemand krijgt ze stuk.
Refrein
Strofe 3
Bedreigd, vervolgd en aan steniging ontkomen
Zonder angst schreef hij alles neer
In brieven naar vrienden en alle gelovigen
De martelaar Paulus, wat een heer!
Refrein
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Les 1

1

Een kennismaking met Saulus

Saulus bekeert zich.

Saulus is een slimme en handige jongen. Zijn vader in Tarsus is trots op hem. Saulus
kan tenten maken als de beste. En in de lessen van Gamaliël, die de jongens de heilige
schriften leert begrijpen, stelt hij verstandige vragen. Daarom is hij op zijn plaats in
Jeruzalem: daar komen de beste studenten samen. Elke dag leert Saulus er meer over
de mooie verhalen van zijn geloof. Hij ontdekt er diepe wijsheden in en vindt een uitleg
voor elk probleem. Hij houdt van zijn joodse geloof en wil het tegen alles en iedereen
verdedigen. Ook tegen die rare groep christenen, die de laatste tijd zo veel van zich laat
horen in Jeruzalem.
Als de hogepriesters een paar vrijwilligers vragen om de christenen in de stad
Damascus op te pakken en naar Jeruzalem te brengen, is Saulus meteen kandidaat.
Samen met een paar vrienden vertrekt hij al vroeg in de ochtend. Saulus spuwt een stuk
vijgenschil uit.
‘Ze zeggen dat die Jezus van hen de Messias is’, briest hij.
‘Zo’n halfgare kerel die bovendien aan het kruis is gestorven!’
‘Ja, dat is natuurlijk onzin’, geeft zijn vriend toe.
‘Maar verder doen ze toch geen vlieg kwaad? Ik heb zelfs gehoord
dat die Petrus van hen mensen kan genezen.’ ‘Veel te veel joden
laten zich door hen overtuigen’, zegt Saulus.
‘Daar wil ik een einde aan maken.’
Ze zien Damascus al in de verte liggen, als er iets vreemds gebeurt. Saulus loopt steeds
langzamer. Hij zweet als een paard. Met een vertrokken gezicht zet hij de ene voet voor
de andere. Opeens ziet hij een verblindende lichtflits. Hij slaat zijn handen voor zijn
gezicht en laat zich met een kreet op de grond vallen. Zijn ogen zijn open, maar het lijkt
alsof hij niets meer kan zien. ‘Jezus!’ roept Saulus. Waarom roept hij uitgerekend om
Jezus? De vrienden helpen hem met moeite overeind. Saulus wankelt op zijn benen.
Hij rilt en staart om zich heen, maar hij lijkt niets te zien. ‘Ik heb hem vervolgd’,
mompelt hij. Zijn vrienden begrijpen niet wat er gebeurd is. ‘Wat is er toch, Saulus?’
vragen ze. Twee vrienden nemen hem elk aan één kant vast en voeren hem zo mee
naar Damascus. In het huis van hun gastheer zit Saulus voorovergebogen met een
hand voor zijn ogen.
Dan komt er een man aan de deur. ‘Mijn naam is Ananias’, zegt hij. ‘Ik ben christen.
Jezus heeft mij naar Saulus gestuurd.’ De vrienden grijpen naar hun zwaard. Een
christen, die durft! Hun gastheer wil Ananias al wegsturen, maar Saulus strompelt met
zijn handen langs de muur naar hem toe. Ananias legt zijn handen op het hoofd van
Saulus. Saulus knippert met zijn ogen. Zijn blik wordt weer helder. Hij wil iets eten. Dan
gaat hij met Ananias mee. ‘Vertel mij over die Jezus van jullie’, horen zijn vrienden hem
nog zeggen als hij de deur uitgaat. Met evenveel ongeduld in zijn stem als toen hij de
christenen ging vervolgen.
Saulus komt niet meer terug. De vrienden horen dat hij zich heeft laten dopen. Een paar
dagen later zien ze hem in de synagoge. Hij staat op en begint uit te leggen dat Jezus
echt de Zoon van God is. Sommige mensen beginnen te twijfelen. Anderen zeggen:
‘Maar dat is toch Saulus, die man die zoveel christenen de dood heeft ingejaagd?
Is hij nu opeens christen geworden?’
(Kolet Janssen, vrij naar Hand. 9, 1-22)
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Paulus

Schrijf de woorden op de juiste plaats: Gamaliël, tenten, joodse, geloof,
Damascus.
Les 1

ikke.com/Saulus
Over mij

op kot in:
studentenjob:
lievelingseten:
zwakke plek:
favoriete reis:
mijn idool:

geboren als: Saulus
bekend als: Paulus
geboorteplaats: Tarsus
studies aan de
hoofdbezigheid:
Gamaliël-hogeschool

Mijn broodwinning

ca. 30 n.C.

Jeruzalem
tenten maken
vijgen
mijn ogen
Damascus
Jezus

Mijn interesses

Ik verdien de kost met
maken. Grote, kleine,
rode, gele: ik maak ze
allemaal. Drie bestellen
en de levering is gratis!

Mijn favoriete professor en ik

ca. 33 n.C.

vijgen

de Tenach

paarden

Efeze

Middellandse
Zee

Geplande reizen

Bij prof
heb ik alles geleerd
over mijn joodse
.
Samen ontdekken we
diepe wijsheden.

Op reis met vrienden

ca. 35 n.C.

We zagen
al in de verte liggen,
toen er iets vreemds
gebeurde. Ik begon te
zweten als een paard
en zag geen steek meer voor ogen!

Athene

Ik vind mijn weg!
Ik kan belangrijke dingen over het leven van
de jonge Saulus opnoemen.
Ik kan vertellen wat er met Saulus gebeurt
op weg naar Damascus.
Ik kan uitleggen hoe Saulus’ houding
verandert t.o.v. christenen en hun geloof.

Les 2

1

Wat nu? Op pad in naam van Jezus

Paulus gaat op pad in naam van Jezus.

Saulus vertelt overal in Damascus over Jezus. Hij zegt dat Jezus tot hem gesproken
heeft toen hij op weg was naar Damascus en dat hij zo christen is geworden. De joodse
leiders leggen Saulus het zwijgen op. Hij mag niet meer in het openbaar spreken. En al
helemaal niet in de synagoge. Maar Saulus trekt er zich niets van aan. Hij blijft overal in
de stad aan mensen over Jezus vertellen. De vrienden van Saulus kunnen het bijna niet
geloven. Wie had gedacht dat er zoiets zou gebeuren? Dat hun vriend zo’n ommekeer
zou maken? ‘Saulus moet uitkijken’, zegt hun gastheer. ‘De joodse leiders willen hem
gevangennemen en doden.’
De vrienden weten niet goed wat ze moeten doen. Saulus is wel een rare, maar hij is
toch ook hun vriend. Ze kunnen hem toch niet zomaar laten doden? Zelfs de stadspoorten worden nu al bewaakt, zodat Saulus niet meer kan vluchten. Een van de
vrienden trekt op een avond naar het huis van Ananias. ‘Saulus is in gevaar!’ legt hij uit.
‘Onze leiders willen hem doden.’
Ananias glimlacht. 'Saulus is al weg uit Damascus', zegt hij.
‘Hoe kan dat?’ vraagt de vriend verbaasd.
‘Vannacht hebben vrienden hem in een mand
over de muur laten zakken’, vertelt Ananias.
De vriend moet ondanks alles lachen.
Saulus als een brood in een mand over de muur, stel je voor!
Hij moet wel diep overtuigd zijn als hij dat er voor over heeft.
En dat allemaal voor die Jezus!
De vrienden besluiten om terug te gaan naar Jeruzalem.
Zonder Saulus kunnen ze in Damascus niet veel beginnen.
Zullen ze Saulus nog ontmoeten in Jeruzalem?
Saulus gaat zonder aarzelen naar de bijeenkomsten van de christenen in Jeruzalem.
Hij vertelt wat hij heeft meegemaakt op weg naar Damascus. ‘Ik ben nu een apostel van
Jezus’, zegt hij. ‘Ik trek niet langer rond om christenen te vervolgen, maar om mensen
te leren over Jezus. Ik heb een nieuw leven en een nieuwe naam: voortaan heet ik
Paulus. Dat klinkt een stuk Romeinser. Wie weet komt dat nog van pas.’
Allemaal goed en wel, maar zo snel kunnen de christenen hun knop niet omdraaien.
De ene week moeten ze op de vlucht slaan voor die Saulus of Paulus, en de volgende
week wil hij een van hen zijn! Bovendien zitten de joodse leiders in Jeruzalem hem
op de hielen. De christenen vrezen dat ze niets dan last gaan hebben van Paulus.
Paulus begrijpt hen wel. En het is ook niet slecht dat hij eerst alles eens op een rijtje
zet. Daarom trekt hij een hele tijd naar de woestijn. Nergens kun je zo goed nadenken
en bidden als daar. Zo zal hij erachter komen wat God van hem wil.
Als hij terugkeert uit de woestijn, durven de christenen hem stilaan wel te vertrouwen.
Ze zien dat het Paulus ernst is. Hij meent wat hij zegt en hij wil rondtrekken om overal
over Jezus te vertellen. Samen met Barnabas reist Paulus rond, naar alle landen van
de Romeinen rondom de grote zee. Overal blijft hij enkele maanden en overtuigt hij de
mensen om christen te worden. Als hij weer verder trekt, schrijft hij brieven naar de
groepen die hij achterlaat. Zijn hele verdere leven zal hij zo blijven rondtrekken.
Zo wordt hij een reiziger in naam van Jezus.
(Kolet Janssen, vrij naar Hand. 9, 23-30)
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Wat nu? Op pad in naam van Jezus

2

Hoe reageren de personages op Paulus’ bekering? Schrijf de uitspraken in de
juiste tekstballonnen.
Ik snap wel dat ze wantrouwend zijn en zich
afvragen of ik echt christen ben geworden.

Wat is onze vriend veranderd!

Is hij echt wel christen geworden?
Kunnen we hem geloven?

We willen hem uit de weg ruimen!

Paulus

3

vrienden

joodse leiders

Paulus vertrekt op reis. Hij is zo gegrepen door Jezus dat hij niet meer kan zwijgen.
Hij wil zijn verhaal aan iedereen vertellen. Welke vragen of twijfels heeft Paulus
aan het begin van zijn reis/reizen volgens jou? Vul de lege tekstballonnen in.
Zal ik wel in mijn
opdracht slagen?

Hoe ga ik om
met mensen met
andere opvattingen?

Ik vind
mijn
weg!

Les 2

christenen

Heb ik een
slechte naam bij
de christenen?

Zal het niet te
moeilijk zijn?

Ik kan vertellen hoe Paulus’ leven verandert na zijn bekering tot christen.
Ik kan uitleggen waarom Saulus zijn naam verandert in Paulus.
Ik kan begrijpen waarom Paulus’ bekering verschillende reacties uitlokt.
Ik kan uitleggen waarom Paulus een wereldreiziger in zijn tijd genoemd wordt.
Ik kan voorbeelden geven van moeilijkheden tijdens Paulus’ reizen.

Paulus
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Op pad in naam van Jezus: Athene

Op pad in naam van Jezus: Paulus in de wereldstad Athene

Paulus was het rondtrekkende leven stilaan gewend. Elke stad was weer anders.
Soms waren er veel mensen getroffen door wat hij over Jezus vertelde. Dat was
fantastisch! Dan konden ze er niet genoeg van krijgen om hem avond na avond te
horen vertellen. Na een poos lieten ze zich dopen en probeerden ze zelf als christenen
te leven. Ze werden dan een echte vriendengroep. Maar soms werden de mensen boos
en joegen ze hem de stad uit. Paulus was al een paar keer op een haar na aan de dood
ontsnapt.
Nu was hij in de wereldstad Athene. Athene, de stad van de filosofen! Daar zaten
genoeg mensen die wilden nadenken. Maar er stonden overal godenbeelden.
De mensen geloofden het liefst in zo veel mogelijk goden en godinnen tegelijk!
Dat was natuurlijk iets heel anders dan wat Jezus vertelde …
‘Wie in één God gelooft, staat zwakker dan wie in vijf goden gelooft. En wie er tien
aanbidt, is nog sterker!’ hoorde Paulus iemand langs de weg zeggen. Paulus liep naar
het grote plein, de Areopaag. Daar kwamen de mensen bijeen om te luisteren als
iemand iets te vertellen had. Daar wilde hij gebruik van maken!
Toen Paulus begon te spreken, bleven de mensen staan. Niet omdat hij knap was:
daar was hij te klein voor en hij droeg ook geen dure kleren! Maar zijn felle ogen en
zijn snelle woordenstroom trokken de aandacht. Hij sprak niet als een jood die alleen
maar bezig was met God en gebeden, maar als een slimme Romein die wist wat er in
de wereld te koop was. Een paar filosofen uit de school van Epicurus en uit die van
de Stoa raakten met Paulus in gesprek. ‘Over welke vreemde goden kom jij ons
vertellen?’ vroegen ze. Filosofen zijn altijd nieuwsgierig. Op het plein kwam je samen
om met anderen te discussiëren. Als er weer eens een nieuwe spreker was, zorgde
dat voor wat afwisseling. Binnen de kortste keren stond er een heleboel volk om
Paulus heen.
‘Jullie mensen uit Athene zijn een buitengewoon godsdienstig volk’, zei Paulus. Klopte
dat? En hoe kon hij dat weten? ‘Overal godenbeelden, overal tempels!’ ging Paulus
verder. ‘Ik vond zelfs een altaar met het opschrift: aan een onbekende god. Daarom
kom ik jullie vertellen wie jullie vereren zonder het te weten: de God die de wereld
gemaakt heeft en aan de mensen het leven heeft geschonken. Die God heeft ons
mensen als zoekers gemaakt, die ernaar verlangen God te vinden. Jullie moeten dus
geen goden zoeken in goud of zilver of afbeeldingen door mensen gemaakt. God is
groter dan dat. Hij heeft Jezus naar de mensen gestuurd en hij zal alle mensen laten
opstaan uit de dood.’
Toen de Atheners dat hoorden, begonnen er een heleboel te lachen. ‘Opstaan uit de
dood, dat zouden wij ook wel willen! Maar als je dood bent, is het gedaan, beste man!’
Anderen zeiden: ‘Daarover willen we nog meer horen.’ Paulus zag dat hij hier en daar
iemand aan het denken had gezet. Iemand die zich afvroeg of het waar was, dat één
God voor alle mensen zorgt. Een God die veel groter was dan zelfs de oppergod Zeus.
En niet half zo wispelturig, nee, een God die door en door goed was. Hier en daar
begon een Athener ervan te dromen dat hij voortaan bij zo’n God zou mogen horen.
Morgen zou Paulus opnieuw gaan vertellen. Elke dag weer, zolang als het nodig was.
(Kolet Janssen, vrij naar Hand. 17, 16-34)

16

8

Paulus

Les 3

Op pad in naam van Jezus: Athene

2

Flits! De tekenaar heeft Paulus naar onze tijd gehaald.
Wat zou Paulus denken of zeggen als hij niet bij de Areopaag maar in deze stad zou staan?
Schrijf op.

Ik vind
mijn
weg!

Les 3

Ik kan het verhaal over Paulus in Athene navertellen.
Ik weet dat de mensen in Athene verschillend reageren op Paulus’ getuigenis.
Ik kan het verhaal over Paulus in Athene vertalen naar onze tijd.

Paulus
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Op pad in naam van Jezus: Efeze

Op pad in naam van Jezus: Paulus in Efeze
Op een van zijn reizen kwam Paulus in de stad Efeze. Hij bleef er een hele tijd. Zoals
gewoonlijk trok hij regelmatig de stad in om te gaan vertellen over Jezus, aan de joden
en aan al wie het horen wou. Sommige mensen lieten zich dopen, maar bij de joden was
er ook heel wat tegenstand. Maar op een dag werd het echt gevaarlijk!
Het begon allemaal met Demetrius. Demetrius was zilversmid. Hij had wel zeventig
mannen in dienst die voor hem zilveren Artemis-tempeltjes maakten. Die verkochten
ze aan de pelgrims die naar de wereldberoemde tempel van de godin Artemis kwamen.
Ze werden in de hele streek verkocht. De Artemis-tempel was heel belangrijk voor de
stad: niet alleen Demetrius en zijn mannen leefden ervan, ook nog heel wat andere
mensen, zoals herbergiers, uitbaters van eethuisjes, verkopers van souvenirtjes en
noem maar op.
Demetrius hield een toespraak tot zijn mannen: ‘Vrienden, jullie weten dat onze welvaart
van dit bedrijf afhangt. Die Paulus is een bedreiging voor onze stad: hij vertelt overal dat
je niet moet geloven in goden die door mensenhanden zijn gemaakt. Hij ondermijnt onze
handel in zilveren tempeltjes en hij maakt zelfs de grote tempel zelf belachelijk! En dat
vertelt hij niet alleen hier, maar overal waar hij komt. Als we niets doen, is het binnenkort afgelopen met de verering van onze wereldberoemde Artemis!’
De mannen raakten opgewonden en riepen: ‘Groot is Artemis van Efeze!’ Ze begonnen
steeds harder te schreeuwen en staken andere mensen in de stad aan. Ze liepen naar
het theater om een volksbijeenkomst te houden. Aristarchus en Gajus, die met Paulus
waren meegereisd, liepen nietsvermoedend over straat toen ze wild werden meegesleurd. Beschuldigingen vlogen hen om de oren. Paulus was er toevallig niet bij, hij zat
binnen. En als je de mensen bezig hoorde, was dat maar goed ook, want ze zouden hem
ter plekke gedood hebben.
In het theater heerste grote verwarring. Ze bonden
de vrienden van Paulus vast en een heleboel
mensen begonnen van alles door elkaar te roepen.
‘Niet bang zijn, Gajus,’ zei Aristarchus, ‘ze kunnen
ons niet zomaar doden. Daarvoor moeten ze ons
eerst voor de rechtbank brengen en we hebben
immers niets verkeerds gedaan.’ Gajus knikte,
maar hij was er niet zo zeker van. Er kwamen een
paar mannen binnen van de ordedienst die de
mensen tot bedaren wilden brengen, maar het
volk wilde niet naar hen luisteren. Ze bleven maar
roepen: ‘Groot is Artemis van Efeze!’ Het duurde
uren. De meeste mensen wisten nauwelijks wat er
precies aan de hand was, maar toch schreeuwden
ze mee.
Toen kwam er een wat oudere, rustige man het theater binnen en hij ging op de plaats
staan waar je het best de menigte kon toespreken. Het bleek de griffier te zijn. ‘Beste
mensen,’ zei hij, ‘iedereen weet dat de zorg voor de tempel van de grote Artemis is
toevertrouwd aan de stad Efeze. Daar is geen discussie over mogelijk. Maken jullie je
dus niet druk en doe geen domme dingen. De mannen die jullie hier vasthouden, hebben
de godin Artemis niet beledigd en haar tempel niet beschadigd. Als Demetrius en zijn
collega’s iemand iets te verwijten hebben, moeten ze een klacht indienen bij de rechtbank en dan zal die klacht zeker onderzocht worden. En nu kunnen jullie beter naar
huis gaan, voor we in Rome de naam krijgen een stad van oproerkraaiers te zijn!’
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Op pad in naam van Jezus: Efeze

Het leek alsof de mensen opeens nuchter werden. Ze dropen af. Aristarchus en Gajus
mochten naar huis. Daar liep Paulus te ijsberen. Hij was heel opgelucht toen hij zijn
vrienden zag. Ze hadden hem met geweld moeten tegenhouden om niet ook naar het
theater te gaan. Gelukkig waren ze daarin geslaagd! Want Paulus kon goed praten,
maar hij zou zeker de Efeziërs nog meer tegen zich in het harnas hebben gejaagd.
Na een paar dagen trokken Paulus en zijn vrienden weer verder. Het was altijd
afwachten hoe de mensen van een stad hen zouden ontvangen. Kregen die
rondtrekkende apostelen daar niet genoeg van op de duur? Sommigen wel, ze
verlangden na een poosje naar huis, naar een leven van rust en vrede. Paulus niet.
Hij droomde er al van om naar Rome te reizen. Daar was ook een groepje christenen
en hij zou niet rusten voor hij ook hen had opgezocht.
(Kolet Janssen, vrij naar Hand. 19, 23-40)

Verklaring
Efeze ligt in het huidige Turkije. Het is een stad aan zee waar nog heel wat
overblijfselen te vinden zijn uit Paulus’ tijd. Toen Paulus leefde, was Efeze
een belangrijke handelsstad en havenstad.
Griffier is een plechtig woord voor secretaris. Hij schrijft alles op tijdens een
rechtszaak.

2

Welk personage uit het Bijbelverhaal spreekt je aan? Zet bij dat personage een
uitroepteken en schrijf op waarom je dat personage kiest.

Paulus

Ik kies

Ik vind
mijn
weg!

Les 4

Demetrius

het personeel
van Demetrius

de inwoners
van Efeze

de vrienden
van Paulus

de griffier

omdat

Ik kan het Bijbelverhaal ‘Op pad in naam van Jezus: Paulus in Efeze’
navertellen.
Ik kan uitleggen waarom Demetrius boos is op Paulus.
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Zoveel brieven

Er zijn wat letters weggevallen.
Vul de woorden aan.

2

Lees de infokader.
Paulus is niet alleen iemand die veel
reist. Hij schrijft ook veel brieven.
Paulus reist veel rond. Door zijn
getuigenis laten heel wat mensen
zich dopen en worden ze christen.
Zo ontstaan kleine gemeenschappen
van christenen. Paulus schrijft
brieven naar die kleine christelijke
groepen. Hij doet dat om drie
redenen:
• Soms doet hij dat om iets uit te
leggen over het geloof.
• Soms schrijft hij hen omdat hij
gehoord heeft dat ze dingen doen
of zeggen die niet passen bij
christenen.
• Op andere momenten wil hij hen
moed inspreken omdat het niet
makkelijk is om als christen te
leven.

3

Welke tekst vind jij het mooist? Versier die tekst of maak er een tekening bij in
het lege vak op de volgende bladzijde.

Uit de eerste brief
aan de Korintiërs
hoofdstuk 12

Uit de eerste brief
aan de Korintiërs
hoofdstuk 13

Alle lichaamsdelen
samen één.
Dat zou mooi zijn,
dat zou ik wel willen.
Mijn grote mond
geen baas over
mijn kleine teen.
Mijn hoofd niet
hoger dan mijn billen.

AI kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn rede afsteken
en wist wijze woorden op
ieder gebied
maar had ik de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.

Precies zo gaat het in de kerk:
het werkt niet goed, één alleen boven.
Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk.
Daar moeten we allemaal aan geloven.
(K. Eykman, Het Hoogste Woord,
vrij naar 1 Kor. 12, 12)
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(K. Eykman,
Het Hoogste Woord,
vrij naar 1 Kor. 13, 1-3)

Paulus

Les 5

Zoveel brieven

Uit de eerste brief aan de Korintiërs
hoofdstuk 9

Uit de brief aan de Romeinen
hoofdstuk 12

Wat je goed moet weten,
is weten waar je aan begint.
Blijf daarom zo veel trainen
dat je aan niets anders denkt.
Je moet je concentreren op dat ene
ieder moment van de dag.
Alles waar mensen zich druk
om maken
wordt dan vanzelf flauwekul.

Dit was alles wat ik vroeg:
Geloof maar gewoon,
dan geloof je al gek genoeg.
(K. Eykman, Het Hoogste Woord,
vrij naar Rom. 12, 16)

Het gaat er dan om door te zetten
dat je volhoudt in wat je wilt.
Dat je er voortdurend
aan blijft werken
dat je gelooft dat je het kunt.
Daar ga je voor, je gaat voor goud.
Daar doe je het voor, daar gaat het om.
Het grootste doel, de hoogste plaats.
Meer kan niet, minder mag niet.
Dan opeens is het raak.
Dan opeens is het prijs.
Dat je merkt
dat je werkt
voor wat God heeft bedoeld.
Dat je merkt
dat het werkt
wat God heeft bedoeld.
(K. Eyckman, Het Hoogste Woord,
vrij naar 1 Kor. 9, 24-25)

Ik vind
mijn
weg!
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Ik kan uitleggen waarom Paulus brieven schrijft aan groepen christenen.
Ik kan vertellen welk brieffragment mij het meest aanspreekt en waarom.
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Hoe loopt het af met Paulus?

Hoe goed ken jij het Bijbelverhaal?
Zoek eerst welke tekeningen en teksten bij elkaar horen. Geef het eerste bolletje dezelfde
kleur.
Kies dan de juiste volgorde. Schrijf een nummer van 1 tot 4 in het tweede bolletje bij elke
tekst.

Conﬂicten
Paulus sprong op en zei:
‘Broeders, jullie weten dat God mij
heeft uitgekozen om bij de niet-joden
over Jezus te vertellen. Laat mij dan ook
uitleggen hoe dat zit. De mensen die
daar christen zijn geworden, zijn net zo
oprecht als wij, er is geen enkel verschil
tussen ons. Waarom willen jullie hen dan
iets vragen wat zo zwaar is dat zelfs ons
eigen joodse volk het niet kan naleven?
Wij zijn christen dankzij de liefde van
Jezus, net zoals zij, en niet door de
wetjes die we naleven!’

Huisarrest in Rome
Ze bleven een poosje bij vrienden daar,
en vertrokken na een week te voet naar
Rome. Op de Via Appia kwamen hen
al vrienden christenen tegemoet, die
gehoord hadden dat Paulus in aantocht
was. Omdat er maar een lichte aanklacht
tegen Paulus liep, kreeg hij de
toestemming om zelfstandig te wonen
onder bewaking van een soldaat. Zo
vond hij eindelijk weer tijd om brieven
te schrijven naar de mensen bij wie hij
allemaal gewoond had. Wat had Paulus
dankzij Jezus al veel mensen leren
kennen. En nu in Rome nog meer!
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Hoe loopt het af met Paulus?

Gevangengenomen
Een paar jaar later werd Paulus op
beschuldiging van de joodse leiders
in Jeruzalem gevangengenomen.
Hij ontsnapte er aan een aanslag
en deed beroep op zijn Romeins
burgerrecht om voor de keizer van
Rome te mogen verschijnen.

Schipbreuk
Twee weken dobberden ze zo rond
zonder te weten waar ze waren. Ze
hoopten dat ze ergens op een eiland
zouden aanspoelen. En uiteindelijk zagen
ze land, maar niemand herkende de kust.
Er was een inham met een strand, en ze
probeerden het schip daar aan de grond
te laten lopen. Maar het bleef steken
in ondiep water en het achterdeel werd
weggeslagen door de golven. Ze dreigden allemaal te verdrinken. De soldaten
wilden Paulus en de andere gevangenen
doden, maar Julius verbood het. Hij gaf
het bevel dat de mensen die konden
zwemmen eerst in het water moesten
springen, en daarna de anderen. Met
planken of met hulp van de anderen
kwam iedereen veilig aan land.

2

Wat onthoud jij het meest over Paulus? Een verhaal? Een karaktertrek?
Iets anders?

Ik vind
mijn
weg!

Les 5

Ik kan vertellen hoe Paulus in Rome terecht komt en wat hij daar doet.
Ik kan uitleggen waarom Paulus zo’n belangrijke figuur is in het christendom.
Ik kan zeggen wat ik het meest onthoud over Paulus.

Paulus
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