
Vertel eens…
Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert jaar-
lijks de Week van de Opvoeding voor ontmoeting 
en uitwisseling van kennis met, voor  en door 
ouders, medeopvoeders en professionals.

Als Internationale Bijbelbond willen graag aan-
sluiten bij het thema Vertel eens… in het kader 
van de geloofsopvoeding. 

We bieden graag materiaal aan om gezinnen 
te helpen het verhaal van het evangelie door 
te blijven geven. Het kan ook gebruikt worden 
binnen het kinder- en tienerwerk op de zondag 
van de geloofsopvoeding op 10 oktober.

Laat de Bijbel spreken!

Hartelijke groet,

Anne� e Doggen
Redacteur en kinderwerker IBB

4-10 oktober 2021

Het materiaal bestaat uit: 

> Goed Nieuws voor iedereen
Maak een ontdekkingsreis waarin 
Saulus een onverwachte ontmoeting 
heeft met Jezus. Het Goede Nieuws 
over Jezus verspreidt zich daarna 
over de wereld! Datzelfde Goede 
Nieuws blijven we doorvertellen aan 
elkaar… [kinderen]

> Gods afgezanten
Profeten geven waarschuwingen 
van God door, maar nooit zonder het 
Goede Nieuws van zijn redding erbij te 
vertellen. [tieners]

> Profeten
Zoek naar de passie van de profeten 
om het Goede Nieuws door te geven. 
[volwassenen] 



Het volgende fragment komt uit: 

Ontdekkingsreis door de Bijbel
Gods woorden voor jou
Tekst Maggie Barfield, e.a.

In 20 interessante ontdekkingsreizen door de Bijbel ontdekken kinderen van 
7-12 jaar wat de Bijbel hun te vertellen heeft. Een boek vol prachtige tekeningen 
op uitklappagina’s, weetjes en dingen om te doen.

ISBN 978 90 323 17713 € 14,95
Paperback, 128 pagina’s  Kijk voor meer info op www.ibb.nu

4-10 oktober 2021
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Stel je voor dat je een radio interviewer bent en meer te weten wilt 
komen over een beroemde christelijke persoonlijkheid. Welke 
vragen zou je stellen? Maak een lijst, zoals:
● Hoe was je voordat je Jezus ontmoette?
● Wat verwachtte je toen je Jezus ontmoette?
● Welk e� ect had Jezus op je?
● Wat gebeurde er toen je een vriend van Jezus werd?
● Hoe was het? Waarom deed je het?
● …

Vind nu een christelijke vriend en interview hem of haar. Vraag een 
volwassene of iemand anders die je van de kerk of van school kent. 
Laat het meer zijn dan een interview en gebruik echte of nep 
microfoons. Neem foto’s met een camera of mobiele telefoon.

Als jij een vriend van Jezus bent, kun jij je ook door iemand anders Als jij een vriend van Jezus bent, kun jij je ook door iemand anders 
laten interviewen.

Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ 
Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt.’ 
(Handelingen 9 vers 5)

Saulus ontmoet Jezus

Ontdekkingsreis 16: Goed nieuws voor iedereen

51 Eén van ons
52 Geloof het onmogelijke
53 Goed nieuws!
54 Maak je klaar
55 Ken je vijand
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57 Hoe te bidden
58 Een verhaal van Jezus
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64 Een man is weer gezond 
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67 Jezus voor het gerecht
68 Jezus sterft
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70 Jezus gaat naar de hemel

71 De dag van de heilige Geest
72 Petrus helpt een man
73 Stefanus
74 Goed nieuws over Jezus
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76 Saulus ontmoet Jezus
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84 Wees blij!
85 Geef niet op!
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100 Het nieuwe begin

Nieuwe Testament
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Wat vooraf ging…
Nadat Jezus was opgestaan uit de dood Nadat Jezus was opgestaan uit de dood 
en teruggegaan was naar de hemel, 
begonnen zijn vrienden iedereen het begonnen zijn vrienden iedereen het 
goede nieuws over Hem te vertellen. goede nieuws over Hem te vertellen. 
Eén man, Saulus, haatte christenen en Eén man, Saulus, haatte christenen en 
was vastbesloten om ze allemaal te 
laten arresteren.

Wat er daarna gebeurde…  Wat er daarna gebeurde…  
Ananias ging naar Saulus en alles gebeurde Ananias ging naar Saulus en alles gebeurde 
precies zoals God had gezegd. Saulus precies zoals God had gezegd. Saulus 
werd zelf een volgeling van Jezus en 
besteedde de rest van zijn levenaan 
het vertellen van het goede nieuws 
aan andere mensen. Het was niet 
gemakkelijk! Hij reisde door vele landen, gemakkelijk! Hij reisde door vele landen, 
hij was vaak in gevaar, hij werd in de 
gevangenis gegooid en hij leed zelfs 
schipbreuk! Maar Paulus (zo werd hij schipbreuk! Maar Paulus (zo werd hij 
later genoemd) gaf nooit op en vele 
duizenden mensen werden vrienden van duizenden mensen werden vrienden van 
Jezus. De man die startte met het haten Jezus. De man die startte met het haten 
van Jezus werd één van de meest 
belangrijke christenen die ooit heeft 
geleefd!

Handelingen 9 vers 1-12

Saulus ontmoet Jezus 
Saulus ging door met dreigen om de volgelingen van de Heer te laten 
doden. Hij ging zelfs naar de hogepriester en vroeg om brieven bij de 
Joodse leiders in Damascus. Hij deed dit, omdat hij iedere vrouw of 
man wilde arresteren die de weg van de Heer had geaccepteerd.
Toen hij bijna Damascus bereikt had, � itste er ineens uit de hemel 
veel licht om hem heen. Hij viel op de grond en hoorde een stem die 
zei: ‘Saul! Saul! Waarom ben je zo wreed tegen mij?’
‘Wie bent u, Heer?’ vroeg Saulus. ‘Ik ben Jezus’, antwoordde de Heer. 
‘Ik ben degene tegen wie jij zo wreed bent. Sta nu op en ga naar 
de stad, waar je verteld zal worden wat je moet doen.’ De mannen 
bij Saulus stonden daar sprakeloos. Zij hadden de stem gehoord, 
maar zij hadden niemand gezien. Saulus stond op van de grond en 
toen hij zijn ogen opende, kon hij niets zien. Iemand leidde hem aan 
de hand naar Damascus. Hij was drie dagen blind en at en dronk die 
dagen niet. Een volgeling met de naam Ananias woonde in Damascus 
en de Heer sprak tot hem in een visioen. Ananias antwoordde:
‘Heer, hier ben ik.’ De Heer zei tegen hem: ‘Sta op en ga naar het huis 
van Judas in de Rechte Straat. Als je daar aankomt, zul je een man 
vinden uit de stad van Tarsus, die Saulus heet. Hij is aan het bidden 
en hij heeft in een visioen gezien, dat jij naar hem toekwam en hem 
de handen oplegde, zodat hij weer kon zien.’

Ontdekkingsreis 16: Goed nieuws voor iedereen







Praten met GodPraten met God
Ananias deed wat God hem vroeg Ananias deed wat God hem vroeg 
en vertrok om Saulus te zien. 
Zelfs terwijl hij wist dat Saulus Jezus Zelfs terwijl hij wist dat Saulus Jezus 
haatte. God gebruikt gewone en soms haatte. God gebruikt gewone en soms 
bange mensen om zijn werk te doen. bange mensen om zijn werk te doen. 
Ben jij bereid om je door God te laten Ben jij bereid om je door God te laten 
gebruiken? Praat met Hem over je gebruiken? Praat met Hem over je 
gedachten.

Bijbelse woorden 
toegelichttoegelicht

Farizeeër Saulus was een Farizeeër. Een heel  Saulus was een Farizeeër. Een heel  Saulus was een Farizeeër. Een heel 
gelovige man die wilde dat iedereen leefde op gelovige man die wilde dat iedereen leefde op gelovige man die wilde dat iedereen leefde op 
een manier die God blij maakt. Hij was heel een manier die God blij maakt. Hij was heel een manier die God blij maakt. Hij was heel 
toegewijd aan wat hij geloofde en dat maakte toegewijd aan wat hij geloofde en dat maakte toegewijd aan wat hij geloofde en dat maakte 
dat hij dacht dat Jezus’ volgelingen moesten dat hij dacht dat Jezus’ volgelingen moesten dat hij dacht dat Jezus’ volgelingen moesten dat hij dacht dat Jezus’ volgelingen moesten 
worden uitgeroeid.
Paulus Saulus maakte later veel reizen om de 
mensen het goede nieuws over Jezus te vertellen. 
Vanaf dat moment noemt de Bijbel hem Paulus. 
Dit is zijn Romeinse naam.
Joden en heidenen De Joden geloofden dat zij 
Gods speciale mensen waren. Zij dachten dat 
ieder ander (de heidenen) niet speciaal was voor 
God. Paulus bracht Gods goede nieuws naar de 
Joden en de heidenen. Het enige wat zij moesten 
doen, was geloven in Jezus en Hem volgen.

  
 Probeer het uit Probeer het uit Probeer het uit Probeer het uit Probeer het uit Probeer het uit Probeer het uit Probeer het uit Probeer het uit Probeer het uit Probeer het uit Probeer het uit Probeer het uit Probeer het uit Probeer het uit Probeer het uit Probeer het uit
Saulus wilde dat alle mensen wisten, dat God 
van hen houdt en dat Hij wil dat zij zijn vrienden 
en volgelingen zijn. Iedereen doet ertoe bij God - 
Saulus en de mensen die 2.000 jaar geleden leefden 
- en jij en iedereen die vandaag leeft.

Stel je eens voor hoe het zal zijn als je nog nooit 
een spiegel of een plaatje van jezelf had gezien. 
Zou jij je anders kleden of je haar anders doen?

Kijk in de spiegel en denk aan de persoon die je kunt 
zien. Dit is iemand waar God van houdt. Dit is iemand 
met wie God vrienden wil zijn. Dit is iemand die God 
vandaag, morgen en iedere dag in de toekomst kan 
gebruiken. 

Denk iedere keer als je deze week een spiegel gebruikt 
aan het goede nieuws over wie Jezus voor jou is. 
Jij kunt een vriend van God zijn, net als Paulus.Jij kunt een vriend van God zijn, net als Paulus.

 In gesprek met…   In gesprek met…   In gesprek met…   In gesprek met…   In gesprek met…   In gesprek met…   In gesprek met…   In gesprek met…   In gesprek met…   In gesprek met…   In gesprek met…   In gesprek met…   In gesprek met…   In gesprek met…   In gesprek met…  
Abigail en haar moeder Lori lezen 
samen dit bijbelverhaal. 

Abigail is 8 jaar en houdt van lezen, 
kunst en muziek. 

Abigail vraagt: 'Waarom praat God 
niet tegen ons zoals Hij in de tijd van Saulus deed?'

Wat zou jij tegen Abigail zeggen? 
Ga naar www.ontdekkingsreisdoordebijbel.nl om 
uit te zoeken wat Abigails moeder (Lori) zei.

Ontdek de Bijbel!
● Wat hoorden Saulus’ vrienden? 
Wat zagen zij? Wat zag Saulus? 
Hoe lang bleef hij zo?

● Saulus had veel om over na te denken. 
Hij besefte dat hij aldoor verkeerd was 
geweest. Nu begreep hij echt wie Jezus was. 
Hoe denk je dat hij zich voelde? Wat gebeurde 
er daarna, denk je?
● Niet iedereen begint Jezus te volgen op 
zo’n vreselijke manier als Saulus. Als je God 
vandaag ontmoette, wat zou je graag tegen 
Hem willen zeggen? (Onthoud: je kunt het op 
dit moment tegen Hem zeggen!)

Ontdekkingsreis 16: Goed nieuws voor iedereen
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● Hoe denk je dat Paulus en zijn vrienden 
zich voelden toen God hen bleef tegenhouden 
om naar de plaatsen te gaan waar zij naartoe 
probeerden te reizen? 

● Hoe wisten zij welke plaatsen God wilde dat zij 
bezochten? Hoe weet jij wat God wil dat je doet? 
Wat gebeurt er als mensen doen wat God wil? 
Maakt het een verschil voor jou of voor andere mensen?
● Toen Lydia christen werd, gebruikte ze haar huis voor 
God. Wat heb jij dat je voor God zou kunnen gebruiken?

Reizen en onderwijzen  /  
Handelingen 16 vers 6-15Handelingen 16 vers 6-15Handelingen 16 vers 6-15

● Lees over één van de ergste dagen in 
Paulus’ leven. Hoe ging hij om met dingen 
die van kwaad tot erger werden?
● Hoort God onze roep om hulp? 

Hoe weten we dat? God beantwoordt onze gebeden op 
verschillende manieren. Hoeveel kan jij er bedenken?
● Als een engel vandaag naar jou toe zou komen, 
welke boodschap van God zou hij dan brengen, denk 
je?

Schipbreuk!  /  Handelingen 27 vers 20-26 en 29-44

● Denk jij dat het belangrijk was voor 
de volgelingen van Jezus om deze grote 
bijeenkomst in Jeruzalem te houden? 
Waarom of waarom niet?

● Hoeveel verschillende mensen of groepen mensen 
waren betrokken bij de beslissing wat er gedaan moest 
worden? Wie of wat hielp hen om een beslissing te nemen?
● Denk jij dat iedereen het gemakkelijk vindt om 
deel te nemen aan jouw christelijke groep of kerk? 
Hoe kun je ervoor zorgen dat zij zich welkom voelen?

Verslag uitbrengen  /  Handelingen 15 vers 4-16

● Heb je ooit geprobeerd aan iemand iets 
uit te leggen die je verkeerd begreep? 
Hoe gebeurde dat bij Paulus en Barnabas?
● Stel je voor dat je Paulus of Barnabas bent. 

Hoe zou jij uitleggen waarom de verlamde man nu 
weer kon lopen?
● Begrijp je wie Jezus echt is? Vertel Hem wat je denkt.

Het goede nieuws vertellen  /  
Handelingen 14 vers 8-22

‘Wat doet u toch? Wij zijn mensen, net als u. 
Onze boodschap is nu juist dat u geen afgoden 
moet vereren, maar de levende God, die de hemel 
en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat 
daar leeft.'daar leeft.' (Handelingen 14 vers 15) (Handelingen 14 vers 15)

‘Nee, we geloven dat we alleen door de genade 
van de Heer Jezus gered kunnen worden, van de Heer Jezus gered kunnen worden, 
op dezelfde wijze als zij.’op dezelfde wijze als zij.’ (Handelingen 15  (Handelingen 15 
vers 11)

Ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende 
haar hart voor de woorden van Paulus. 
(Handelingen 16 vers 14b)(Handelingen 16 vers 14b)

Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen 
in God en verwacht dat het zo zal gaan als me in God en verwacht dat het zo zal gaan als me 
gezegd is. gezegd is. (Handelingen 27 vers 25)(Handelingen 27 vers 25)

Ontdekkingsreis 16: Goed nieuws voor iedereen
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Het volgende fragment komt uit: 

100
In honderd teksten door de Bijbel
Tekst Natalie Enns e.a.

In honderd teksten doelgericht door de Bijbel. Het geeft je inzicht in belangrijke bijbelse 
geschiedenissen – van Adam en Eva via koning David tot aan Jezus en de apostel Paulus. 
Dit alles in twintig thema’s, met gave foto’s, gedachten die je aan het denken zetten.

ISBN 978 90 323 00685 € 10,00
Paperback, 160 pagina’s  Kijk voor meer info op www.ibb.nu

4-10 oktober 2021



Als streng religieuze jood wil Saulus de christenen uitroeien. Voor hem 
zijn ze een sekte die God beledigt. Tenslotte maken ze overal bekend 
dat deze Jezus, die ter dood gebracht is, de goddelijke Redder van de wereld 
zou zijn! Maar dan maakt Jezus zelf een einde aan Saulus’ vervolgings-
waanzin. Van het ene op het andere moment wordt zijn leven omgekeerd. 
God wil de fanatieke Saulus veranderen en geeft hem eerst maar eens 
flink tegengas (8-9). En dan ziet hij voor zijn geestesoog, in een visioen, 
dat er een christen komt om hem te helpen (12). Vlak daarvoor zou het 
voor hem net een horrorfilm zijn geweest. Maar nu is dit het beste wat 
hem kan overkomen. Saulus zal niet lang daarna heel belangrijk worden 
voor het jonge christendom. Hij zal zelf overal op de wereld vertellen 

dat Jezus de Redder van de wereld is.

In plaats van Saulus heet hij nu Paulus en zijn werk is precies tegen-
overgesteld; terwijl hij eerst christenen heeft vervolgd, vertelt hij nu 
het goede nieuws over Christus. Door Hem wil God aan iedereen een 
nieuw leven geven en in de toekomst ook een nieuwe wereld. Samen met 
zijn collega Barnabas is hij daarvoor onderweg in het gebied van het 
huidige Turkije. Als een apostel, dus een man die God stuurt. Zo ook naar 
de stad Lystra. De mensen daar geloven in de Griekse goden, zoals Zeus 
en Hermes. Ze komen zelfs op het idee dat die in Paulus en Barnabas 
in levenden lijve op de aarde zijn gekomen. De mensen zitten helemaal 
vast in hun manier van denken. Ze weten niet beter. Helaas laten ze 
zich door een paar vijandige joden manipuleren en geven Paulus er 
ten slotte flink van langs. Maar hij geeft niet op, trekt naar de volgende 

stad en wint veel mensen als volgelingen voor Jezus. 

  Geloof jij dat God mensen zo radicaal kan veranderen als Saulus?
  Waar bij jij volledig van overtuigd en enthousiast over?

  Praat met God over waarin jij veranderd zou willen worden.

  Wat is jouw vaste overtuiging,  
ook als anderen jou daarvoor een pak slaag geven?

  Praat met God over de dingen die jou  
verbazen, verwonderen of vertwijfelen. 

  Ga jij op iets nieuws in of houd je liever vast aan je eigen mening?

76 77
SAULUS ONTMOET JEZUS

Koerswijziging
Handelingen 9:1-12

PAULUS EN BARNABAS
Stedentocht in opdracht van God

Handelingen 14:8-22

122 123



Paulus en Barnabas komen naar Jeruzalem, waar de allereerste christenen 
leven. Hier ontmoeten ze de vroegere leerlingen van Jezus die nu leiders 
van deze gemeente zijn. Voordat ze Jezus hebben leren kennen, waren al 
deze christenen joden. Dat betekent dat de jongens onder hen kort na 
de geboorte werden besneden. Ze hebben zich allemaal aan de joodse 
wetten gehouden. De mannen die bijzonder strenge joden zijn geweest, 
de farizeeërs, eisen nu dat alle nieuwe christenen ook worden besneden. 
Tenslotte was Jezus ook een besneden jood die zich aan de wet heeft 
gehouden. Petrus, een vroegere leerling van Jezus, spreekt dat tegen: 
‘Je hoeft niet religieus perfect te zijn om door God te worden aangenomen. 

Dat is gewoon een cadeau.’

  Hoe moet je volgens jou als christen zijn?
  Welke religieuze regels stellen christenen tegenwoordig op?
  Praat met God over de dingen die belangrijk zijn in het geloof.

78
VERGADERING VAN APOSTELEN

Gods genade is voor iedereen
Handelingen 15:4-12

124 125



Er is veel gebeurd. Paulus, die door de joden met hun belachelijke beschul-
digingen een slechte naam krijgt, is intussen aangeklaagd en in een 
Romeinse gevangenis gegooid. ‘Oneerlijk! Het keizerlijk gerechtshof in 
Rome moet mijn zaak beoordelen!’, eist Paulus. Als Romeins staatsburger 
heeft hij daar recht op. Naar Rome is vanuit Israël een verre reis over de 
Middellandse Zee. En niet ongevaarlijk. Het schip komt in een zware 
winterstorm terecht. Paulus had ervoor gewaarschuwd. Hij heeft aan-
geraden om in een veilige haven op de lente te wachten. Maar God is 
bij hem en verliest hem niet uit het oog. ‘s Nachts stuurt Hij een engel 
naar Paulus die hem duidelijk maakt, dat hij hem veilig naar Rome zal 
brengen. Ook daar moet hij vertellen dat Jezus de redder van de wereld 
is. Zo brengt iedereen op het schip het er levend vanaf en ervaren ze 

hoe machtig de God van Paulus is.

  Ben jij ooit in groot gevaar geweest?
  Naar wie ga jij toe als je bang bent?

  Dank God dat Hij ook jou nooit uit het oog verliest.

80
PAULUS LIJDT SCHIPBREUK

Onderweg naar Rome
Handelingen 27:20-26, 39-44

Ook voorbeeldige christenen kunnen ruzie maken. Paulus en Barnabas, 
die nauw hebben samengewerkt, gaan ieder hun eigen weg (Handelingen 
15:36-41). Daarna gaat Paulus met zijn medewerkers Silas en Timoteüs 
op pad. Waar ze heengaan, bepalen ze niet zelf. God geeft de richting 
aan en vertelt hun door de heilige Geest waar ze heen moeten gaan. 
Bijvoorbeeld in hun dromen. Paulus is met Silas in de stad Filippi. De zaken-
vrouw Lydia, die ze hier ontmoeten, is niet vanaf haar geboorte joods, 
maar ze gelooft in dezelfde God. Voor het eerst hoort ze dat God haar 
persoonlijk wil leren kennen en met haar wil leven. Daar zegt ze ja op 
en laat zich als teken daarvan dopen. Samen met haar familie en al 
haar bedienden. Zo is de eerste christelijke gemeente in Europa ontstaan. 
Trouwens, dat Paulus en Timoteüs bij de rivier met de vrouwen praten, 
hoorde eigenlijk niet. Soms brengt God je juist op plaatsen die je zelf 

niet zou opzoeken.

  Over welke dingen heb jij dezelfde mening als je vrienden en 
waarover verschillen jullie van mening?

  Praat met God over de ruzies die je wel eens hebt met anderen.
  Heb jij ooit met iemand over Jezus gepraat? Hoe was dat?

79
PAULUS IN FILIPPI

De eerste gemeente in Europa
Handelingen 16:6-15
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Het volgende fragment komt uit: 

Op weg naar het doel
Ontdekkingsreis door de Bijbel
Tekst Whitney T. Kuniholm

Een bundeling van zorgvuldig gekozen Bijbelgedeelten - vijftig uit het Oude Testament en 
vijftig uit het Nieuwe Testament. Die gedeelten geven de rode draad weer van Gods bood-
schap in de Bijbel. Een eerste of een hernieuwde impuls om met Bijbellezen te beginnen.

ISBN 978 90 323 17720 € 12,95
Paperback, 160 pagina’s  Kijk voor meer info op www.ibb.nu

4-10 oktober 2021
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Wat is in de vijf voorafgaande besprekingen belangrijk en waardevol geweest voor je persoonlijk 
geloof en dagelijks leven?

Voor je verder gaat met de volgende etappe van je ontdekkingsreis door de Bijbel, is het 
misschien nuttig om nog een keer door te lezen wat je van de vorige stukjes hebt geleerd 
en zo opnieuw te ontdekken wat God je al heeft laten zien. 

137De 100 Essentiële 
bijbelgedeelten

gelezen op: 

136

Dag 90   Als Jezus komt

Ben je er klaar voor?
Gebed: ‘Alleen bij God vindt mijn ziel haar 
rust, van hem komt mijn redding. Hij alleen is 
mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit 
zal ik wankelen’ (Psalm 62:2,3). 

Lezen: 2 Tessalonicenzen 4:13-5:11

Ontdekken: De eerste christenen hebben 
zich steeds weer afgevraagd wanneer Jezus 
terug zou komen. Allen leefden in de 
verwachting dat de wederkomst aanstaande 
was. Maar er was, en er is nog steeds, geen 
draaiboek dat zegt wanneer precies en hoe 
dat zal gebeuren. Velen - ook Paulus - gingen 
ervan uit dat het slechts een kwestie 
van dagen, of hoogstens weken, was. 
Daarom hielden sommigen op met hun 
dagelijkse werkzaamheden en verkochten alles 
wat ze hadden om zich voor de gemeente 
en de verkondiging van de blijde boodschap 
in te zetten. Anderen meenden dat Jezus al 
teruggekeerd was en dat de boodschap van 
zijn terugkeer anders uitgelegd moest worden 
(Matteüs 24:36-44).

Ook nu nog zijn er steeds weer mensen die 
menen een bepaalde leer over de wederkomst 
van Christus te moeten verkondigen en zelfs 
berekend hebben wanneer die zal plaatsvinden. 
Tot nu toe is dat allemaal ijdele hoop gebleken. 
En dat is eigenlijk ook logisch. Want als Jezus 
gewild had dat wij alle details zouden kennen, 
dan had Hij ons die wel gegeven.

Maar we mogen ons wel degelijk met de 
terugkeer van Jezus bezighouden. Niet zonder 
reden heeft Jezus daarover gesproken en ons 
aanwijzingen gegeven (4:15; Matteüs 24). 

Daarom vinden we ook in de brief aan de 
Tessalonicenzen een uitgebreide beschrijving 
van hoe Paulus erover denkt. Hij deed dat niet 
om een bepaalde datum te noemen (5:1-3). 
Het ging hem enkel om het feit op zich. 
Dat je het niet kunt berekenen, wordt duidelijk 
in het beeld van ‘een dief in de nacht.’ 
We mogen dus alleen concluderen dat het 
voor iedereen onverwacht zal zijn. We moeten 
dus niet te veel met het onderwerp op de 
loop gaan en er onevenredig veel gewicht 
aan toekennen. Een nuchtere benadering is 
geboden.

Als we er rekening mee houden dat die dag 
eens zal aanbreken, dan geeft dat ons leven 
een ander perspectief. Ook als we de dag of 
het uur niet weten. We mogen uitzien naar 
die overweldigende gebeurtenissen (4:16,17) 
en blij zijn met de belofte dat we Jezus van 
aangezicht tot aangezicht zullen zien. 

Toepassen: Hou je rekening met het feit 
dat Jezus eens zal terugkeren? Heb je daarover 
weleens met anderen van gedachten 
gewisseld? Had je daar persoonlijk wat aan? 
Misschien moet je Matteüs 24-25 nog eens in 
alle rust voor jezelf lezen.

Gebed: Heer Jezus, eens komt U terug. 
Dan kunnen we U allen van aangezicht tot 
aangezicht ontmoeten. Daar kan ik me nog 
geen voorstelling van maken, maar ik weet 
wel dat het geweldig zal zijn. Help me er klaar 
voor te zijn.

Brieven aan gemeenteleidersBrieven aan gemeenteleiders

Ben je er klaar voor?
Gebed:
rust, van hem komt mijn redding. Hij alleen is 
mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit 
zal ik wankelen’ (Psalm 62:2,3). 

Lezen:

Ontdekken:
zich steeds weer afgevraagd wanneer Jezus 
terug zou komen. Allen leefden in de 
verwachting dat de wederkomst aanstaande 
was. Maar er was, en er is nog steeds, geen 
draaiboek dat zegt wanneer precies en hoe 
dat zal gebeuren. Velen - ook Paulus - gingen 
ervan uit dat het slechts een kwestie 
van dagen, of hoogstens weken, was. 
Daarom hielden sommigen op met hun 
dagelijkse werkzaamheden en verkochten alles 
wat ze hadden om zich voor de gemeente 
en de verkondiging van de blijde boodschap 
in te zetten. Anderen meenden dat Jezus al 
teruggekeerd was en dat de boodschap van 
zijn terugkeer anders uitgelegd moest worden 
(Matteüs 24:36-44).

Ook nu nog zijn er steeds weer mensen die 
menen een bepaalde leer over de wederkomst 
van Christus te moeten verkondigen en zelfs 
berekend hebben wanneer die zal plaatsvinden. 
Tot nu toe is dat allemaal ijdele hoop gebleken. 
En dat is eigenlijk ook logisch. Want als Jezus 
gewild had dat wij alle details zouden kennen, 
dan had Hij ons die wel gegeven.

Maar we mogen ons wel degelijk met de 
terugkeer van Jezus bezighouden. Niet zonder 
reden heeft Jezus daarover gesproken en ons 
aanwijzingen gegeven (4:15; Matteüs 24). 

Laatste exemplaren!
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goed bezig zijn en die toch nooit een 
ontmoeting gehad hebben met God en 
zijn Zoon Jezus. Paulus moest eerst op de 
sto�  ge weg naar Damascus terechtkomen 
voordat hij ging begrijpen waar het in het 
leven eigenlijk om gaat, namelijk dat Jezus 
leeft! Dat verandert alles. Pas toen hij dat 
zag, kon hij een nieuwe start maken (9:18). 
Plannen, ideeën, wensen, verwachtingen, 
ambities - alles wordt anders. Dat is vandaag 
ook nog zo. De rest van zijn leven wijdde 
Paulus zich met alles wat in hem was aan de 
verspreiding van de boodschap die mensen 
echt blij kan maken.

Een derde punt is dat Paulus door zijn 
bekering heel veel van medegelovigen heeft 
gevraagd, maar hen ook tot grote steun is 
geweest. Ananias kon nauwelijks geloven 
wat God tegen hem zei, maar ook hij liet 
vertrouwen zien, legde Paulus de handen op 
en accepteerde hem als broeder in Christus 
(9:17). Ook Barnabas schoot hem te hulp want 
het duurde wel even voordat de christenen 
Paulus onbevangen tegemoet konden treden 
(9:27). Ook nu komt het voor dat mensen die 
al vele jaren christen zijn, nieuwe gelovigen 
met de nodige scepsis bejegenen. Als God 
iemand accepteert, zouden wij dat dan ook 
niet doen, zonder allerlei tegenwerpingen?

Toepassen: Heb jij Jezus al ontmoet? 
Hoe heeft dat jouw leven veranderd, 
snel en plotseling of langzaam en geleidelijk? 
Met welke verandering ben je het meest blij? 

Gebed: Heer Jezus, ik ben heel blij met 
uw nabijheid en uw plan voor mijn leven. 
Daar zou ik best wat meer over willen weten 
zodat ik de juiste beslissingen kan nemen.

Gebed: Heer, uw Woord dringt door tot de 
kern van ons bestaan. Het brengt heimelijke 
wensen en gedachten aan het licht. Laat dat 
ook vandaag bij mij gebeuren (Hebreeën 4:12).

Lezen: Handelingen 9:1-31

Ontdekken: Saulus is op weg om christenen 
op te sporen, ze in de boeien te slaan en ze naar 
Jeruzalem te brengen (9:1,2). Voortgedreven 
door woede en verontwaardiging neemt zijn 
leven op de weg naar Damascus een heel 
andere wending. Na slechts een paar dagen 
staat hij al in de synagoge van Damascus en 
toont aan de hand van de boeken van het 
Oude Testament aan dat Jezus de Messias is 
(9:22). Hoe kan zoiets gebeuren? Hoe kan 
iemand zo’n radicale ommekeer in zijn leven 
meemaken en van een vervolger tot een 
vervolgde worden?

Dat kan alleen Gods werk zijn. Hij heeft 
Saulus uitgekozen. Punt uit. Precies zoals 
Abraham, Mozes, Saul, David… Als God 
iemand roept, dan kun je daar niet omheen. 
Je kunt hoogstens wat redenen aanvoeren 
waarom je jezelf niet geschikt acht (Exodus 
4:10) of proberen om, net als Jona, de benen 
te nemen (Jona 1:3). Maar uiteindelijk kom je 
er niet onderuit. Vaak zoekt God mensen uit 
van wie we ons niet kunnen voorstellen dat 
ze ooit in zijn dienst zullen staan (9:13). 
Gods gedachten gaan verder dan die van ons. 
Misschien heeft Hij wel plannen met ons die 
we nooit voor mogelijk gehouden hebben.

Een tweede reden is gelegen in het feit dat 
Paulus een ontmoeting heeft met Jezus 
(9:3-6). Het is een treurige gedachte dat er 
mensen zijn, die zich een leven lang inzetten 
voor het geloof en van mening zijn dat ze 

Alleen daarom gaat het
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Dat roept tegelijkertijd weerstand op. 
De plaatselijke religieuze leiders waren bang 
marktaandeel te verliezen (13:45). Gaat het 
hun om het geloof of om de mensen zelf? 
Velen hebben er moeite mee dat in het 
christelijk geloof hun vrijheden beknot 
worden. Maar de waarheid doet mensen 
geen geweld aan. Dat doet de overtuiging 
dat er geen waarheid bestaat juist wél.

Er zijn nog twee zaken die aandacht verdienen. 
Het optreden van Paulus is moedig en opti-
mistisch (14:19,20). Wij zullen wel nooit om 
ons geloof met een opgehitste menigte 
geconfronteerd worden. Maar dat betekent 
niet dat we alle risico’s moeten proberen te 
vermijden. 
Paulus bewijst zich daarnaast als betrouwbaar. 
Hij en Barnabas waren vanuit de gemeente 
in Antiochië uitgezonden. Ze vonden het 
belangrijk om voor de broeders en zusters 
daar regelmatig verantwoording af te leggen 
van hun doen en laten (13:1-3; 14:26-28).

Toepassen: Er zijn wereldwijd heel wat 
christenen die om hun geloof worden 
vervolgd. Ze hebben ons gebed hard nodig. 
Wij mogen God danken voor de vrijheid die 
wij hier genieten.

Gebed: Heer, ik wil graag voor vervolgde 
christenen bidden. Help hen standvastig te 
zijn. Maar ik bid ook voor mensen in mijn 
omgeving, dat ze U mogen leren kennen en 
dat de christenen hier hun licht ongehinderd 
zullen laten schijnen.

Gebed: Dank U, Vader, dat ik mijn zorgen bij 
U mag neerleggen en dat U zich om mij 
bekommert. Spreek tot mij door uw Woord.

Lezen: Handelingen 13-14

Ontdekken: Al vele jaren maak ik deel uit 
van een team dat in gevangenissen christelijke 
bijeenkomsten organiseert. Ook konden 
we bijbelgespreksgroepen beginnen voor 
gedetineerden en mensen van buiten. 
Onze bezoekjes maakten de bewakers 
weleens nerveus. ‘Het is prima als je mensen 
voor je bijeenkomsten uitnodigt die al 
christen zijn’, zeiden ze, ‘maar we willen niet 
dat jullie zieltjes gaan winnen.’

In onze maatschappij wordt het als intolerant 
gezien, als je mensen oproept iets anders te 
gaan geloven dan ze voorheen gedaan 
hebben. Maar Paulus en Barnabas hebben op 
hun reizen niets anders gedaan. Steeds weer 
riepen ze mensen op tot bekering (Matteüs 
28:18-20). Je kunt je ertegen afzetten, 
er moeite mee hebben of het proberen te 
verdringen. Feit blijft dat zending en evange-
lisatie kerntaken zijn van de christelijke 
gemeente. 

Daarbij gaat het er niet om mensen iets op 
te dringen. Dat zou totaal verkeerd zijn. 
Paulus heeft dat ook nooit gedaan. Hij geeft 
het goede nieuws door op een manier die 
aansluit bij de omstandigheden van de 
mensen bij wie hij op dat moment is en legt 
de basisprincipes van het evangelie vrijelijk 
uit. Dat doet hij op een tactvolle en passende 
manier, die aansluit bij wat de mensen al 
weten (13:32,38,39). 

Over Jezus spreken
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Ze schreven een vergadering uit (15:2-4), 
hoorden elkaar aan (15:5-12), zochten naar de 
leiding van de heilige Geest (15:8) en kozen 
er tenslotte voor de beslissing van de 
leidinggevenden te accepteren (15:19). 
Dat is een goed voorbeeld van hoe we met 
problemen binnen de gemeente om behoren 
te gaan.

Het hoofdstuk eindigt met een treurig, 
maar realistisch slotakkoord. Na jarenlang 
samengewerkt en een breuk in de jonge kerk 
voorkomen te hebben, gaan Paulus en 
Barnabas vanwege een persoonlijk con� ict 
toch ieder hun eigen weg (15:37-39; 13:13). 
Als christenen verschillend over zaken denken, 
hebben ze Gods wijsheid nodig om de 
spanningen te verminderen en een breuk 
te vermijden. Als dat echt niet meer gaat, 
dan kan God uit iets negatiefs toch nog iets 
goeds maken. In dit geval wordt het aantal 
teams dat uitgezonden wordt, verdubbeld 
(15:39-41).

Toepassen: Voor welke mensen is jouw 
gemeente aantrekkelijk? Waarom is dat zo? 
Is iedereen het daarover eens? Hoe worden 
con� icten aangepakt? Kan de tekst van 
vandaag daarbij helpen?

Gebed: Hemelse Vader, ik ben blij met de 
kerk. Zo zijn we als christenen met elkaar 
verbonden. Geef eenheid waar onenigheid 
dreigt. Zegen de leidinggevenden en help hen 
bij hun taken.

Gebed: Hemelse Vader, grote God. 
Wij kunnen U niet doorgronden, maar toch 
heeft U zich door de geschiedenis heen steeds 
weer laten zien. Doe dat ook vandaag weer 
door uw Woord.

Lezen: Handelingen 15

Ontdekken: Toen Bill Hybels, een Ameri-
kaanse voorganger, voor de eerste keer werd 
aangesteld als jeugdleider, werd hij al snel 
gevraagd die positie weer op te geven. 
Hij bracht teveel ‘onaangepaste’ tieners de 
kerk binnen en daar had de gevestigde orde 
moeite mee. Gefrustreerd begon hij de 
‘Willow Creek’ gemeente, die zich speciaal 
richtte op buitenkerkelijken. Deze gemeente 
is uitgegroeid tot een van de grootste van 
heel Amerika.

De tekst van vandaag roept een spannende 
vraag op; dezelfde vraag waarvoor Bill Hybels 
zich eens als jeugdpastor gesteld zag: 
Voor wie is de kerk eigenlijk? In de eerste 
eeuw dachten veel mensen dat de kerk vooral 
joods moest zijn met alle voorschriften die 
daarbij hoorden (15:1). Maar het duurde niet 
lang voordat de christenen van de vroege kerk 
begrepen dat niet je a� omst bepaalde of je 
erbij mocht horen. Het was een kwestie van 
genade (15:11).

Het is fascinerend om te bedenken dat de kerk 
vanaf het allereerste begin haar eenheid kwijt 
dreigde te raken. Toen de leiders in de gaten 
kregen hoe fundamenteel verschillend ze over 
belangrijke zaken dachten, probeerden ze 
daarover snel tot overeenstemming te komen. 

Voor wie is de kerk?
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precies te kennen. God kan ook omwegen 
gebruiken. Dat betekent niet dat de weg altijd 
gemakkelijk is. Paulus en zijn metgezellen 
hebben enkele onaangename en zelfs 
gevaarlijke dingen meegemaakt. ‘Heer, we 
moesten van U toch naar Macedonië?’ 
Wat voor ons een foute keuze lijkt, ziet God 
misschien heel anders. Van cruciaal belang 
is altijd weer dat we in moeilijke situaties 
dicht bij God blijven en dat onze zwakheden 
ons niet van onze doelstellingen a� ouden 
(2 Korintiërs 12:9,10). Paulus bleef volhouden 
en heeft zo zijn levenstaak kunnen voltooien 
(20:24).

Paulus gebruikte verschillende strategieën 
voor verschillende groepen. Als mensen 
bekend waren met de Bijbel, ging hij met 
hen in gesprek ‘vanuit de Schriften’ (17:2). 
Maar bij degenen die de Wet en de Profeten 
niet kenden, probeerde hij via kunst en 
cultuur bruggen te bouwen om zo het 
goede nieuws door te geven (18:1-17). 
Dit is ook voor ons belangrijk als we het 
evangelie willen communiceren in een 
postmoderne wereld.

Toepassen: Hoe probeer jij Gods wil te 
leren kennen? Heeft God je weleens via een 
omweg tot zijn doel gebracht? Hoe kun je 
anderen met die ervaring helpen?

Gebed: Hemelse Vader, terugkijkend kan 
ik zeggen dat U altijd bij me bent geweest. 
Daar ben ik heel dankbaar voor. Wilt U in de 
toekomst mijn gids blijven zodat ik vol 
vertrouwen mijn weg kan vervolgen?

Gebed: Dank U, Vader in de hemel, voor het 
voorbeeld dat Paulus heeft nagelaten. 
Help me om van hem te leren dicht bij U te 
blijven en uw Woord te respecteren.

Lezen: Handelingen 16-20

Ontdekken: ‘Zal God me stra� en als ik 
een keuze maak die buiten zijn wil valt? 
Wat gebeurt er als ik een fout maak?’ 
Misschien heb je je dit wel eens afgevraagd. 
Ik in elke geval wel. Voordat Paulus aan een 
volgende reis begon, wilde hij duidelijk groen 
licht van God om te weten welke kant hij op 
moest. Hoe kun je weten wat God van je 
verwacht?

Het begint altijd met wachten (13:2,3). 
Ook hier weer. Dat klinkt ons vreemd in de 
oren, want wij zijn gewend een vliegende 
start te maken en dan God te vragen de 
onderneming te zegenen. Maar dat kan ons 
in moeilijkheden brengen. Het is veel beter 
eerst te bidden, te vasten en naar Gods wil 
te vragen, en zo te wachten op de leiding van 
de heilige Geest. Dat is de enig juiste manier. 
En zelfs dan kunnen we op omwegen 
terechtkomen. Paulus weet zeker dat Gods 
weg hen naar Klein-Azië voert. Maar blijkbaar 
had hij God niet goed begrepen. Want als hij 
op het punt staat af te reizen, krijgt hij met 
onverwachte hindernissen te maken. 
Dan maar naar Bitynië. Dan gebeurt weer 
hetzelfde (16:6,9,10). Pas dan opent God voor 
hem de deur naar Macedonië. Als we in 
vertrouwen op God onderweg zijn, dan is het 
niet altijd noodzakelijk de eindbestemming 

Gods wil kennen
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Help!
Gebed: Heer, dit is het hoogtepunt van 
mijn dag. Neem mijn hart en mijn verstand, 
want vanuit mezelf voel ik me niet bekwaam 
U te ontmoeten. Ik wil graag uw stem horen.

Lezen: Handelingen 25-28

Ontdekken: Wat een prachtig verhaal! 
Alles zit erin: con� icten, passie, intriges, 
een dramatische schipbreuk en een slot dat 
als script voor een � lmserie zou kunnen 
dienen. De Bijbel is best een spannend boek 
en de belevenissen van de apostelen behoren 
tot de onderhoudendste verhalen.

Oppervlakkig bezien lijken de dingen volledig 
uit de hand gelopen te zijn. Als Paulus zich 
niet op de keizer had beroepen, was hij al lang 
vrij man geweest. Maar toch kunnen we ook 
hier weer lezen dat Gods gedachten groter en 
hoger zijn dan die van ons. Hij heeft de 
troepen van de Romeinse bezetter uitgekozen 
om Paulus naar de wereldstad Rome te 
escorteren. Daar zal hij aan de voornaamste 
burgers, met � nanciële hulp van de Romeinen 
zelf, het evangelie verkondigen. 
Vaak is het zo dat God door moeilijke situaties 
zijn plannen kan verwezenlijken. In zijn agenda 
zijn meer goede dingen ingepland dan wij 
voor mogelijk hadden gehouden.

Midden in de hectiek zijn er twee dingen 
geweest die Paulus er doorheen hebben 
gesleept. Het eerste was zijn vastbeslotenheid 
om zijn opdracht tot een goed einde te 
brengen (9:15). Hij bleef moeiteloos overeind 
bij zijn ontmoeting met koning Agrippa 
(26:20,28,29). Het kon hem niet schelen 
dat mensen hem voor gek uitmaakten. 
Veel belangrijker was voor hem de kans het 
evangelie te verkondigen.

Ten tweede vertrouwde hij op de leiding van 
de heilige Geest. Paulus had al een paar keer 
meegemaakt dat God door zijn Geest 
tussenbeide was gekomen en de situatie 
ten goede had gekeerd (27:33,34,44; 28:1-10). 
Het kan gebeuren dat je in omstandigheden 
verzeild raakt, waar geen andere keuze 
overblijft dan te vertrouwen op de kracht van 
de heilige Geest. Paulus was bereid dat steeds 
weer te doen en hij had daarbij mogen 
ondervinden dat God hem er doorheen had 
gedragen.

Het boek Handelingen lijkt een open einde 
te hebben. We lezen niet wat er uiteindelijk 
van Paulus geworden is. Toen Lucas het 
verhaal optekende, wilde hij zijn vriend 
Theo� lus vertellen hoe God na de hemelvaart 
van Jezus met zijn kerk verder is gegaan. 
En dit verslag krijgt met de laatste verzen 
een waardige afsluiting. God heeft, mede 
door toedoen van Paulus, in de wereldstad 
Rome zijn gemeente en daarmee zijn Rijk 
laten groeien. Velen zijn tot geloof in Jezus 
Christus gekomen. Een beter slot voor dit 
boek is er niet.

Toepassen: Is er iets waar je mee worstelt? 
Op je werk misschien of in je gezin? Wat vind 
je van het idee dat God dat allemaal kan 
gebruiken om met jou tot zijn doel te komen?

Gebed: Jezus Christus, U bent de hele weg 
met Paulus meegegaan en hebt hem in alles 
met uw kracht ondersteund. Ik zou hetzelfde 
graag willen meemaken en ik zou net zo 
e� ectief willen zijn.

De zendingsreizen van Paulus




