HANDELINGEN LES 13  DE CIPIER UIT FILIPPI WORDT GERED
HANDELINGEN 16:16-40

KERN VAN DE LES
De kinderen zullen de vreugde hebben die enkel komt van het kennen van Christus.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Te vertellen waarom Paulus en Silas geslagen werden en gevangen genomen.
Te beschrijven wat er gebeurde terwijl Paulus en Silas in de gevangenis waren.
De manieren waarop de cipier weergaf dat hij geloofde op te sommen.
Uit te leggen hoe de stadsbestuurders onrechtvaardig hadden gehandeld.

Hand.16:31

“En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw
huisgenoten.”

TOEPASSINGEN
Toon berouw over al die keren dat je de voorbije week ongehoorzaam bent geweest.
Maak een lijst van redenen waarom iemand die Christus kent zich kan verheugen.
Toon een dankbaar hart door tot God te zingen.
Als je in God gelooft, toon dat geloof dan door vreugdevolle gehoorzaamheid.

VOLGENDE WEEK

PAULUS PREDIKT HET E VANGELIE IN ATHENE
Lees Handelingen 17:16-34
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND

De vervolging en gevangenneming van Paulus en Silas (Handelingen 16:16-24)
De bediening van Paulus in Filippi werd als eerst uitgedaagd door een storend iets, een jonge slavin die door
een demoon bezeten was. De slavin ontmoette Paulus en zijn reisgenoten toen ze aan de rivier aan het bidden
waren (16:16). De demoon in haar zag in dat Paulus, Silas, Timotheüs en Lukas zijn vijanden waren, omdat ze
“dienstknechten van God, de Allerhoogste” waren (16:17). Lukas geeft weer dat de bezeten slavin het meest
destructieve dat ze kon doen om het Evangelie aan te tasten: “Deze mensen zijn dienstknechten van God, de
Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen” (16:17). Hoewel hetgeen ze zei waar was, bracht
het demonische getuigenis van de waarheid eerder schade aan de inspanning van de heiligen om Christus te
verkondigen. Paulus streefde ernaar om het Evangelie te verduidelijken aan de heidenen te Filippi, maar de
bezeten slavin vertroebelde enkel de waarheid door te pretenderen dat ze Paulus’ boodschap ondersteunde.
Na verschillende dagen achtervolgd te zijn geweest door de bezeten slavin, gebood Paulus uiteindelijk de
demoon om het meisje te verlaten (16:18). De demoon onderwierp zich aan de naam van Jezus Christus en
verliet het meisje.
Toen de demoon de jonge slavin had verlaten werden de meesters van het meisje woedend op Paulus en Silas.
Het bezeten meisje bracht hen namelijk enorm voordeel omdat ze “haar meesters veel inkomsten met
waarzeggen” verschafte (16:16). Het meisje was een medium voor de demoon die beweerde de toekomst van
personen te kunnen voorspellen. Toen de demoon was verjaagd zagen haar meesters “dat hun hoop op
inkomsten verdwenen was” (16:19). Toen “grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt, voor
de stadsbestuurders”(16:20), de twee mannen die verantwoordelijk waren voor het bewaren van de vrede in
iedere Romeinse kolonie. (Lukas geeft niet weer wat er met Timotheüs of zichzelf gebeurde tijdens de rest van
hun verblijf in Filippi.)
Om wraak te kunnen nemen op Paulus en Silas brachten de meesters van de jonge slavin valse beschuldigingen
naar voren: “Deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden, en zij verkondigen
gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn” (16:20-21). De
mannen benadrukten dat Paulus en Silas Joden waren om enige vorm van antisemitisme te bewerken bij de
menigte. Ze beschuldigden Paulus en Silas ook onterecht van het brengen van onrust in de stad. Met deze
laster wilden ze de aandacht van de stadhouders trekken die verantwoordelijk waren gesteld voor de rust en
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Na de Egeïsche Zee over te hebben gestoken kwamen Paulus, Silas, Timotheüs en Lukas aan in Filippi, “de
eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie” (16:11-12). Na slechts enkele dagen onthulde God al
waarom Hij wilde dat Paulus naar Macedonië kwam – God had mensen die nog gered moesten worden! Omdat
de Joodse gemeenschap te klein was om een synagoge te bekostigen, kwamen de Joden tijdens de Sabbat
samen aan de rivier om te bidden (16:13). Toen Paulus het Evangelie deelde aan “de vrouwen die er
samengekomen waren,” werkte de Heer in het hart van een heidense vrouw genaamd Lydia en “opende haar
hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd” (16:14). Na ha bekering werd het huis van Lydia
het centrum van Paulus’ bediening in Filippi (Hand.16:15, 40). De redding van Lydia en haar huishouden (16:15)
was slechts het begin van Gods werk in Filippi. God zou de harten van nog meer mensen openen door de
bediening van Paulus en Silas in een Romeinse gevangenis. Degenen die gered werden deelden de vreugde van
Paulus en Silas in het kennen van Jezus Christus.
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Na de vergadering in Jeruzalem keerden Paulus en Barnabas terug naar Antiochië om weer verder te
onderwijzen en te prediken (Hand.15:35). Na wat tijd in Antiochië te hebben doorgebracht, beslisten Paulus en
Barnabas om terug te keren naar de steden waar ze tijdens hun eerste reis (weergegeven in Handelingen 13:114:26) een gemeente hadden gesticht (15:36). Omwille van de grote discussie of Marcus al dan niet moest
meegaan, gingen Paulus en Barnabas uit elkaar (15:37-39). Barnabas keerde met Marcus terug naar Cyprus
(15:39), terwijl Paulus Silas meenam en de gemeentes doorheen Syrië en Cilicië bemoedigden (15:40-41). Na
hun bediening in Derbe en Lystre (waar Paulus en Silas vergezeld werden door Timotheüs) (16:1-5), trachtten
de zendelingen eerst om naar het Westen te gaan en dan naar het Noorden, maar beide keren werden ze door
God verhinderd (16:6-7). In Troas leerde Paulus Gods plan dat ze het Evangelie moesten prediken in
Macedonië, het gebied dat aan de overzijde van de Egeïsche Zee op het vaste land van Griekenland gelegen is
(16:8-10). (Voor het eerst in Handelingen wordt de tweede persoon “wij” gebruikt, wat suggereert dat Lukas
Paulus vergezelde in Troas.)

orde in Filippi. Het laatste gedeelte van hun beschuldiging was technisch gezien juist, omdat het voor een
Romeinse burger verboden was om enige religie uit te oefenen die niet goedgekeurd was door de overheid.
Het plot verliep precies zoals de meesters hadden gehoopt. De menigte die was samengekomen schaarde zich
achter de valse beschuldigingen en “kwam als één man tegen hen in verzet” (16:22). Om de menigte te
kalmeren omzeilden de stadsbestuurders de normale procedure in het onderzoeken van de beschuldigingen en
het houden van een hoorzitting. Ze scheurden snel de kleding van Paulus en Silas en “gaven bevel hen met
stokken te slaan” (16:22). Ook al was de straf onrechtvaardig omdat Paulus en Silas niet schuldig waren
gevonden voor een misdaad, toch werden ze geslagen met samengebonden takken. Nadat Paulus en Silas vele
slagen hadden gekregen werden ze ten onrechte in de gevangenis geworpen (16:23). De cipier kreeg strikte
orders om “hen zorgvuldig te bewaken,” dus sloot hij hun op “in de binnenste kerker en zette hij hun voeten
vast in het blok” (16:24).

Toen hij inzag dat hij eigenlijk geen reden had om zich van kant te maken, werd de cipier ootmoedig door het
volle gewicht van het wonder dat God had gedaan door een aardbeving te sturen, de gevangenisdeuren te
openen en de kettingen van de gevangen te lossen. Na een licht te hebben gevraagd (en mogelijk de andere
gevangenen terug te hebben vastgeketend) viel hij neer voor Paulus en Silas (16:29). Hij was bereid te luisteren
naar hetgeen de boodschappers van God te zeggen hadden. Hij vroeg Paulus en Silas: “Heren, wat moet ik
doen om zalig te worden?” (16:30). Na zo dicht bij de dood te hebben gestaan en Gods macht te hebben
gezien, besefte de cipier dat hij verlost moest worden, niet van een executie, maar van iets dat veel erger was,
het verdiende oordeel over zijn zonden. Paulus en Silas antwoordden al gauw: “Geloof in de Heere Jezus
Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten” (16:31). Hoewel dit antwoord beknopt de enige hoop
opsomt die een verloren man heeft, legden Paulus en Silas deze waarheid ook uit terwijl ze “het Woord van de
Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren” spraken (16:32). (Lukas geeft niet weer wanneer het
huishouden van de cipier arriveerde. Mogelijk bracht de cipier na te hebben gehoord dat Gods belofte voor
verlossing ook van toepassing was voor het huishouden van de cipier hen tot Paulus en Silas.)
Na hun geloof te hebben gevestigd op de Here Jezus getuigde de cipier onmiddellijk van een wedergeboren
leven. De cipier richtte zich als eerst op de meest dringende nood. “Hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich
mee en waste Paulus en Silas hun striemen” (16:33). Daarna werden hij en zijn huisgenoten “onmiddellijk
gedoopt” (16:33). Degenen die net hun geloof op Jezus hadden gevestigd ijverden om hun nieuwe Heer te
gehoorzamen, ook al betekende dat een doop tijdens de nacht. Na zijn doop bracht de cipier Paulus en Silas,
die officieel nog steeds gevangenen waren, “in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan” (16:34). “En hij
verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was.” Enkele uren eerder had de
cipier Paulus en Silas waarschijnlijk horen zingen tot God terwijl ze zich verheugden in hun Verlosser, maar toen
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Terwijl Paulus en Silas lofzangen zongen tot God greep God op wonderlijke wijze in. Niet door een vluchtroute
te voorzien voor Paulus en Silas, maar door een man en zijn huishouden te leiden naar verlossing. God stuurde
een aardbeving die zo krachtig was dat “de fundamenten van de gevangenis bewogen werden” (16:26). God
opende ook de gevangenisdeuren en zorgde ervoor dat de kettingen los gingen. Toen de bewaker die
verantwoordelijk was voor de bewaking van de gevangenen wakker werd door de aardbeving, kreeg hij het
doodsbenauwd toen hij de gevangenisdeuren open zag staan. Hij ging er natuurlijk vanuit dat de gevangenen
ontsnapt waren. Omdat hij voor dit falen veroordeeld zou worden wilde hij zichzelf doden met een zwaard
(16:27). Terwijl hij door de open gevangenisdeur naar buiten keek, zag Paulus wat de cipier van plan was om te
doen, riep Paulus “echter met luide stem: Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier” (16:28). Terwijl
een niet wedergeboren iemand zich zou hebben verlustigd in de dood van de cipier, had Paulus eerder het
verlangen dat de cipier nog in leven bleef, zodat hij Christus leerde kennen.
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De bediening van Paulus en Silas in de gevangenis (Handelingen 16:25-34)
Omdat hun blijdschap niet gebaseerd was op hun lichamelijk welzijn, maar op hun kennis van Christus konden
de gewonde Paulus en Silas zich nog steeds verblijden, terwijl hun ruggen bebloed waren en hun benen
vastgebonden. Lukas geeft weer dat omstreeks middernacht Paulus en Silas baden en lofzangen zongen tot
God (16:25). De andere gevangen luisterden natuurlijk naar Paulus en Silas. Ze hadden waarschijnlijk nog nooit
zoiets vreemds gezien, twee onschuldige mannen die God loofden nadat ze onterecht geslagen waren geweest.
Paulus maakte zonder twijfel gebruik van deze situatie om het Evangelie te verkondigen aan zijn
medegevangenen.

was die blijdschap vreemd voor hem. Nu de cipier en zijn huisgenoten geloofden in God, dankzij het
genadevolle werk van God zelf, kon ook hij zich nu verblijden in de Heer.

De stadhouders waren bevreesd toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren (16:38). Ze
konden in principe uit hun functie gezet worden wegen het overtreden van de Romeinse wet. Als de keizer het
wilde kon hij zelfs de gehele stad Filippi hiervoor straffen. De stadhouders spraken Paulus en Silas publiekelijk
vrij zoals ze hadden gevraagd (16:39-40). Niet in staat om Paulus en Silas te verplichten om de stad te verlaten
smeekten de stadhouders hen om dit toch te doen, waarschijnlijk om te voorkomen dat er zich nog meer
groepen zouden vormen. Paulus en Silas verlieten Filippi nadat ze waren teruggekeerd naar het huis van Filippi
en de broeders bemoedigd hadden.

MOEILIJKE WOORDEN
Antisemitisme
Hoorzitting

De discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie.
Een zitting van een overheidsinstelling waarbij verschillende partijen en
belanghebbenden hun mening kunnen geven.
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Conclusie
Wanneer God verlossing brengt door het Evangelie geeft hij degenen die Hij redt een ware kennis van Hem.
Omdat Paulus en Silas wisten dat God soeverein was over hun gevangenschap, dat Hij barmhartig was naar hun
en dat Hij genadevol was om hun te laten lijden voor de naam van Christus, waren ze eveneens in staat om zich
te verheugen in de Heer en liederen te zingen voor Hem, ook al verbleven ze in de gevangenis. Toen de cipier
uit Filippi Gods vergeving naar zondaren, Zijn barmhartigheid naar degenen die berouw hebben en Zijn trouw
in het redden van hen die geloven, begreep, verheugde de cipier zich ook in de Heer. Of het nu de vreugde is
van een pas bekeerde, zoals de cipier uit Filippi, of de vreugde van doorwinterde zendelingen, zoals Paulus en
Silas, gelovigen zouden zich voortdurend moeten verheugen in de Heer wanneer ze zich berusten op Zijn
karaktereigenschappen en handelingen in hun leven.
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De publieke vrijlating van Paulus en Silas (Handelingen 16:35-40)
Paulus en Silas spendeerden de rest van de nacht, mogelijk uit zorg voor hun nieuwe broer in de Heer, in de
gevangenis. Het verrassend feit dat Gods wonderlijke daad er niet toe had geleid dat Paulus en Silas
ontsnapten uit de gevangenis werd gevolgd door een andere verrassing. Toen de stadhouders de volgende
ochtend zeiden dat Paulus en Silas vrij waren om te gaan, bleven Paulus en Silas nog steeds in de gevangenis
(16:35-36). Paulus liet weten dat zowel hij als Silas Romeinse burgers waren (16:37). Het was de stadhouders
verboden om onveroordeelde Romeinse burgers te straffen zonder rechtszaak. Om nog meer zout op de
wonden te doen wilden de stadhouders Paulus en Silas in het geheim vrij laten zonder hun te verontschuldigen
voor hetgeen gebeurd was. Paulus verzette zich en zei: “Zo gaat dat niet! Laten zij zelf komen en ons uitgeleide
doen” (16:37). Paulus’ beweegreden om de stadhouders zich te laten verontschuldigen was niet trots. De
christenen hadden ten onrechte de reputatie gekregen om ophefmakers te zijn. Door dit nu publiekelijk te
laten rechtzetten kon Paulus benadrukken dat hij en Silas niet veroordeelt waren geweest voor de valse
beschuldigingen en verzekerden dat de christenen die achterbleven in de stad rechtvaardiger behandeld
werden dan ervoor.

BIJBELLES
INLEIDING
Ben jij ooit wel eens zo blij geweest dat je wel wilde zingen en roepen? Wij kunnen een vreugde hebben en
zouden dit in ons leven moeten hebben. Zoals de Bijbel het de gelovigen verteld te doen. Onze vreugde zou
niet bepaald moeten worden door omstandigheden of hoe we ons voelen, maar doordat we gered zijn van de
straf en gevolgen van zonde, welke de scheiding is van God. Hoewel er tijden zullen zijn in ons leven dat de
situaties niet erg hoopgevend uitzien, behoren we op te zien naar Jezus en wat Hij voor ons heeft gedaan aan
het kruis. In de les vandaag zullen we de vreugde en blijdschap in de levens van Paulus, Silas en de
gevangenbewaarder uit Filippenzen zien.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wie ontmoetten Paulus en Silas op de plaats waar het gebed plaatvond?
Paulus en Silas kwamen in contact met een slavin die bezeten was van een demon. Deze slavin kon de
toekomst vertellen doordat een boze geest in haar was. Haar meester gebruikte die mogelijkheid om
veel geld te verdienen. Vele dagen volgde zij Paulus en Silas.
 Waar dacht Paulus aan dat het meisje deed?
Paulus ergerde zich aan haar en over wat ze zei, daarom dreef hij de demon uit haar. De boze geest
verliet het meisje en daarmee ook haar macht om de toekomst te voorspellen.
 Hoe dachten de eigenaars van de slavin over wat Paulus gedaan had?
Haar eigenaars waren ontzet, omdat Paulus hun inkomstenbron deed verdwijnen. Ze waren zo boos
dat ze Paulus en Silas voor het stadsbestuur sleepten. Ze wilden wraak nemen op Paulus en Silas voor
wat ze gedaan hadden, dus beschuldigden ze hen van het brengen van onrust in de stad en voor het
onderwijzen van gewoontes die niet wettig waren voor de Romeinen om na te leven.
 Wat werd er met Paulus en Silas gedaan?
De menigte werd zo verleid door wat de mannen gezegd hadden en werden boos. De bestuurders van
de stad onderzochten niet eens de beschuldigingen, maar lieten Paulus en Silas slaan en hen in de
gevangenis werpen.
 Wat deden Paulus en Silas toen ze in de gevangenis waren?
Hoewel ze gevangen waren, zou je denken dat ze droevig waren, maar Paulus en Silas baden en waren
liederen aan het zingen voor God. De andere gevangenen luisterden naar hun gezang en hun gebeden.
 Welke grote gebeurtenis vond er plaats toen Paulus en Silas God prezen en tot Hem baden?
Er was een grote aardbeving en de fundamenten van de gevangenis schudden. Al de deuren van de
gevangenis gingen open en ieders boeien raakten los.
 Wat deed de cipier toen hij zag dat alle deuren open waren?
De cipier dacht dat alle gevangenen ontsnapt waren. Hij wist dat hij gedood zou worden als iemand
ook maar ontsnapt zou zijn, dus wilde hij zichzelf doden. Daarna hoorde hij de stem van Paulus vanuit
de gevangenis. Paulus vroeg hem om zichzelf niets aan te doen, omdat zij er nog steeds waren. Toen
rende de gevangenisbewaarder de gevangenis in met een licht en viel voor Paulus’ voeten neer. Hij
vroeg Paulus, “Wat moet ik doen om gered te worden?”
 Wat zei Paulus dat de cipier moest doen om verlost te worden?
Hij zei, “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.” Zowel de cipier
als zijn gezin had de gelegenheid om te geloven in Jezus en gered te worden.
 Wat gingen de cipier en zijn gezin doen?
Zowel hij als zijn gezin geloofden en werden gedoopt. Ze zorgden voor de wonden van Paulus en Silas
en gaven hen te eten. Daarna verheugden zij zich, omdat hij en zijn gezin geloofden en verlost waren
van eeuwige straf.
 Wat deden de stadsoversten de volgende morgen?
Ze stuurden een boodschap naar de cipier dat Paulus en Silas vrijgelaten moesten worden. Maar
Paulus wilde niet komen, omdat hij wilde dat zij kwamen en zich verontschuldigden en hen zelf uit de
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 De vervolging en gevangenneming van Paulus en Silas (Hand.16:16-24)
 De bediening van Paulus en Silas in de gevangenis (Hand.16:25-34)
 De openbare vrijlating van Paulus en Silas (Hand.16:35-40)



gevangenis haalden. De stadsoversten verontschuldigden zich en smeekten hen om de stad te
verlaten.
Wat deden Paulus en Silas voordat ze de stad verlieten?
Paulus en Silas gingen naar het huis van Lydia en bemoedigden de andere gelovigen. Daarna verlieten
zij de stad.

SAMENVATTING
Toen Paulus en Silas naar de plaats om te bidden gingen, volgde een slavin hen. Zij was bezeten van een demon
en Paulus ergerde zich aan haar. Paulus dreef de demon uit het meisje. De meester van het meisje werd erg
boos, omdat ze nu geen inkomsten meer hadden vanwege de machten die zij had. Daarom wilden zij wraak
nemen op Paulus en Silas. Paulus en Silas werden gearresteerd en in de gevangenis gestopt. Dit zou voor de
meeste mensen een moeilijke situatie geweest zijn. De meeste mensen verheugen zich hier niet in. Maar
Paulus en Silas keken hier heel anders tegen aan. Paulus en Silas realiseerden zich dat waar ze waren hun
verlossing of Gods heerschappij niet deed veranderen. Op het donkerste moment in hun leven in het midden
van de nacht verhieven zij hun stemmen en baden en prezen God voor Zijn goedheid. God gebruikte deze
situatie voor Zijn glorie en voor de cipier zijn eigen bestwil door hem en zijn gezin te verlossen en hen vreugde
te brengen.
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Vreugde is niet afhankelijk van iemands omstandigheden. Vreugde komt door het kennen dat Jezus iemand
gered heeft van zijn of haar zonden. Op vele momenten in de Bijbel worden gelovigen opgeroepen vreugdevol
te zijn en zich te verheugen. Het is een manier van leven en een uiting van dankbaarheid voor Gods
wonderbaarlijk geschenk van verlossing. Wanneer we deze dankbaarheid hebben zal vreugde een natuurlijk
gevolg zijn.

CRÈCHELES
Paulus en Silas zaten in de problemen.
Ze hadden net een slavenmeisje geholpen door een boze geest van satan weg te sturen.
Die boze geest deed het meisje vreselijke dingen zeggen en doen.
Paulus had tot de geest gezegd: “In de naam van Jezus Christus, ga weg van haar!”
Maar nu waren de eigenaars van het meisje boos op hem.
Daarom brachten ze Paulus en Silas voor de oudsten van de stad met de beschuldiging dat ze onruststokers
waren.
De stadsbestuurders lieten Paulus en Silas slaan met stokken en wierpen hen in de gevangenis.
De gevangenisbewaker bracht Paulus en Silas naar de verste gevangeniscel en sloot hun voeten in het blok.
Ze zouden niet kunnen ontsnappen.
Om middernacht zaten de gevangenen in het donker.
Maar Paulus en Silas waren niet bang.
Ze waren aan het bidden en lofliederen aan het zingen voor God.
Plotseling sprongen alle deuren van de gevangenis open.
De boeien waarmee iedereen vastzat schoten los.
Een geweldige aardbeving liet namelijk de hele gevangenis heen en weer schudden.
De gevangenisbewaker schoot wakker.
Hij zag alle deuren van de gevangenis open staan en dacht dat iedereen was gevlucht.
In paniek trok hij zijn zwaard en wilde zichzelf doden.
Maar Paulus schreeuwde: “Alles in orde! We zijn allemaal hier! Niemand is gevlucht!”
De gevangenisbewaker liet een fakkel brengen en rende naar binnen.
Trillend viel hij neer voor Paulus en Silas.
“Geloof in de Here Jezus” zeiden Paulus en Silas, “dan zul je gered worden en ook je huisgenoten.”
Toen vertelden Paulus en Silas en iedereen die bij hem woonde alles over Jezus’ dood en opstanding en hoe
zonden vergeven kunnen worden.
De gevangenisbewaker verzorgde die wonden die de mannen door de stokslagen op hun rug hadden gekregen.
Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt.
Hij bracht Paulus en Silas naar zijn huis boven de gevangenis en maakte een maaltijd voor hun klaar.
Hij was blij geworden omdat zijn zonden vergeven waren.
God had de slechte dingen die Paulus en Silas hadden meegemaakt alweer gebruikt om een goed werk te doen.
Daarom waren Paulus en Silas ook blij en vonden ze het niet erg om in de gevangenis te zitten.
God gaf hun telkens weer nieuwe kansen om mensen te vertellen over Jezus en dat was het belangrijkst!
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“Hoe kan ik gered worden?” vroeg hij.
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De andere gevangenen luisterden.

MEMORIEVERS
Hand.16:31

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw
huisgenoten.

Nadat de cipier eerst er van verzekerd was dat de andere gevangenen er nog waren, bracht hij Paulus en Silas
naar buiten. Daar stelde hij de brandende vraag die op zijn hart lag, “Heren, wat moet ik doen om zalig te
worden?” de vraag van de gevangenisbewaarder drukte het diepe verlangen van zijn hart uit om juist te staan
tegenover God. Hoogstwaarschijnlijk had hij het getuigenis van de bezeten slavin gehoord (v.17), of persoonlijk
of van anderen, doch hij geloofde dat Paulus en Silas het antwoord hadden.
Op de eenvoudige en rechtstreekse vraag van de cipier gaven de zendelingen een eenvoudig en rechtstreeks
antwoord: “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.” Het hart van de
bewaker was gereed; niets stond in zijn weg.
Te geloven in de Heere Jezus Christus betekend als eerste geloven dat Hij is wie Hij claimt te zijn. Johannes
schreef, “maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u,
door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam” (Joh.20:31). Als tweede betekend het te geloven in wat Hij
deed, cf. 1 Kor.15:3-4, Rom.10:9-10.
De boodschap van het evangelie was niet alleen aan de cipier verkondigd, maar ook aan de rest van zijn
huisgenoten. Zijn gezin, dienaren en misschien kennissen of gasten die bij hem verbleven hoorden allen het
evangelie (cf. v.15; Hand.11:14; 18:8). Dat de anderen van zijn huisgenoten elk het evangelie geloofde, wordt
duidelijk in v.34 (cf. Hand.10:44).

Voorbeeld:

HANDELINGEN LES 13 DE CIPIER UIT FILIPPI WORDT GERED

Geef elk kind een vierkant vel papier. Laat hen de hoeken naar het midden vouwen. Draai dit geheel om en
vouw weer de hoeken naar het midden. Het vierkant wordt dus steeds kleiner. Maak nu een vouw in het papier
door gewoon dubbel te vouwen, een rechte vouw, vervolgens ook de andere rechte vouw. Er ontstaat nu een
kruis. Draai het geheel om met de gevouwen punten onder. De ontstane vierkanten naar buiten vouwen. Er
ontstaan nu ruimten waar je de duim en wijsvinger van de ene en de duim en de wijsvinger van de andere hand
in kan steken. Door vervolgens van voor naar achter of van links naar rechts te bewegen, gaat het open en
dicht. Geef elk vakje een nummer (1 t/m 8). Verdeel het memorievers in 7 stukken, plus de referentie. Plak of
schrijf dit achter elk nummer. De kinderen kunnen zo oefenen door verschillende vakken te openen.
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Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x13cm). Lees het vers voor en leg
aan de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.

Moeilijke begrippen
 Waarzeggende geest: Demonen zijn slechte engelen. Ze woonden eerst in de hemel, maar omdat ze
rebelleerden tegen God zijn ze uit de hemel gegooid. Demonen kunnen de controle overnemen van
mensen en hun gedachten en daden beïnvloeden. Een demon leefde in het slavenmeisje en gaf haar
een soort vermogen om de toekomst te voorzeggen. Mensen betaalden veel geld om naar het bezeten
meisje te luisteren.
 Waarom wilde de gevangenisbewaarder zichzelf doden? : Gevangenisbewaarders waren
verantwoordelijk dat de gevangenen niet ontsnapten uit de gevangenis. Als een gevangene toch
ontsnapte, zou de bewaker dezelfde straf krijgen als de ontsnapte gevangene zou krijgen. Als een
gevangene de doodstraf kreeg, zou de bewaker gedood worden. Omdat de bewaker zag dat de deuren
open waren, nam hij aan dat alle gevangenen ontsnapt waren. In plaats van geconfronteerd te worden
met schaamte en mogelijke ter dood stelling, zou hij zichzelf doden. Vraag de kinderen of ze
huisdieren hebben. Laat hen voorstellen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het dier. Als het dier
ontsnapt, zou het kind zijn plaats in moeten nemen. Ze zouden dan in het hondenhok leven of visvoer
eten of in het rad van de hamster rondlopen.
 Onwettig proces: Paulus was een Romeins staatsburger. Rome had wetten met regels hoe een
rechtszaak te houden en hoe Romeinse burgers te straffen. Geen van deze regels werden gevolgd bij
Paulus. Het was tegen de wet om een Romeinse burger te geselen zonder een rechtszaak. Laat de
kinderen inbeelden dat ze gestraft worden door een leraar op school, zonder dat ze gevraagd zijn of ze
iets verkeerds gedaan hebben. Vraag hen of het terecht zou zijn als ze gestraft zouden worden in de
zondagsschool voor praten wat ze niet gedaan hadden.

Vreugde die blijvend is
Om te laten zien wat werkelijke vreugde brengt, blaas je meerdere ballonnen op. Vraag de kinderen naar
dingen die hen voor even blij maken en schrijf deze antwoorden op de ballonnen. Schrijf “verlossing” op de
laatste ballon. Laat de kinderen een voor een de ballonnen bij je brengen. Vraag hen of zij denken wat er op de
ballon geschreven is hen eeuwige vreugde zal geven. Voordat je het ijsbrekertje start, doe je een kopspijkertje
door een pleister en doe de pleister op een vinger van je linkerhand. Wanneer het kind je de ballon geeft, houd
je het met beide handen vast en laat je de ballon onopvallend knallen met de verborgen kopspijker. Wanneer
je de “verlossing” ballon krijgt, houd het dan alleen met je rechterhand vast. Leg uit dat alleen verlossing
vreugde brengt die voortduurt. (Waarschuw eventueel de kinderen dat ze niet moeten schrikken.)
Simulatie aardbeving
Neem een ondiepe kuip of doos mee. Vul dit met wat zand, misschien met wat poppetjes en huisjes, maar heb
ook sloten en boeien er bij. Leg aan de kinderen uit wat een aardbeving is en schud daarna de doos. Kijk hoe
het er nu uit ziet in de doos. Misschien zijn de poppetjes en de huisjes omgevallen, maar de sloten en boeien
zijn niet gebroken of uiteen. In de les vandaag stuurde God een aardbeving om de deuren van de gevangenis te
openen, maar brak ook op wonderbaarlijke wijze de sloten en de boeien van de gevangenen!
Wat zou jij doen?
Vraag de kinderen wat jij zou doen bij een aardbeving. Laat hen voorstellen dat er op dat moment een is en
houd een oefening zoals ze misschien wel doen op school in geval van brand. In dit geval gaan ze onder de
tafels kruipen of in de deuropening staan. Neem een grote doos mee. Doe hier een kind in en doe dan een
aardbeving na door de doos te schudden en heen en weer te schommelen. Vraag de kinderen wat zij zouden
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Wat is vreugde?
Begin met te vragen aan de kinderen wat hen blij maakt. Schrijf de antwoorden eventueel op het bord, van
voedsel tot hun favoriet speelgoed, tot hun familie. Vraag hen dan wat hen verdrietig maakt. Dat kan zijn van
het pijn doen tot een akelige buurman, laat hen voorbeelden geven van situaties die hen verdrietig maakten.
Leg uit dat vreugde niet een gevoel is of een resultaat van een goede situatie. Zelfs verdrietige mensen kunnen
vreugde beleven. Vreugde is een inwendige keuze om een vertrouwend en vreugdevol hart te hebben in
vreugdevolle en verdrietige tijden. De zon schijnt altijd, zelfs als het regent; het zit gewoon verstopt achter de
wolken. Wij kunnen altijd vreugdevol zijn, zelfs als we dit niet laten zien met een glimlach en lachen.
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IJSBREKERTJES

doen als iemand hen zou slaan en hen vastbond. Verzamel de antwoorden zoals terug vechten of de politie
bellen. Spreek dan met de kinderen over de reactie van Paulus en Silas – zingend en God prijzend.

KNUTSELWERKJES
Kunst op zwart
Geef elk kind een vel stevig zwart papier. Week gekleurd krijt in water (met een beetje suiker), doe dit voor 15
minuten. Laat de kinderen twee mannen tekenen (Paulus en Silas) die zingen (Met de monden open in een O
vorm) en teken muzieknoten rondom hen. Plak of schrijf het vers uit Hand.16:25 onder op het vel papier.
Het hart van de cipier
Geef elk kind een kopie van het blad “Het hart van de cipier.” Laat de kinderen het hart van de cipier, voordat
hij Christus kende, zwart inkleuren en het hart nadat hij Christus kende, rood kleuren. Teken een droevig
gezicht op het ‘voor’ afbeelding en een blij gezicht op de ‘na’ afbeelding.

Het verhaal
Geef elk kind een kopie van het blad “Het verhaal.” Laat hen met de figuren een scène maken uit Hand.16:1619, waar Paulus een geest opdraagt om de slavin te verlaten. Versier de figuren en plak deze op een vel stevig
papier.

KNUTSELACTIVITEITJES

Vreugdedoos
Wij worden opgeroepen om ons altijd te verblijden in de Heer en te verblijden omdat dit de dag is die de Heer
gemaakt heeft. Om het verschil te illustreren tussen tijdelijke en blijvende blijdschap, bereid je zijdepapier voor
met hierop verschillende bronnen van blijdschap er op geschreven. Heb tijdelijke bronnen van vreugde, zoals
nieuw speelgoed of een dag aan het strand, als ook eeuwige vreugde. Lamineer de bronnen en redenen voor
vreugde die eeuwig zijn, zoals verlossing in Christus of een huis in de hemel. Deel het papier uit, laat daarna
ieder kind naar voor komen en hun papier voorlezen. Doe het zijdepapier in de doos. Gebruik deze papieren
later voor het “Blijdschap die blijvend is” ijsbrekertje.
Verblijd zijn in moeilijke tijden
Beeld iemand uit die zich verblijd in moeilijke tijden. Laat iemand komen die zijn arm in een draagdoek heeft en
toch blij is, ook al heeft hij zijn arm gebroken in een val met zijn fiets. Of laat iemand vertellen over zijn zieke
hond waar hij verdrietig om is. Maar deze mensen hebben nog steeds een vreugde die niet verdwijnt. Vertel
dat blijdschap niet gebaseerd is op de omstandigheden. Vreugde is een keus en een inwendige houding, die
veroorzaakt wordt door geloof en niet door goede omstandigheden.
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Dankbaarheidboom
In de les vandaag zullen we leren dat de gevangene zich verheugde, omdat hij en zijn familie dankbaar waren
voor de speciale zegen van verlossing. Neem een takje van een boom mee met kleine zijtakjes. Laat de
kinderen op kaartjes schrijven waar ze dankbaar voor zijn. Maak gaten in de kaartjes en hang deze met een
stuk garen aan de takjes. Leid de aandacht van de kinderen naar Christus, de werkelijke bron van vreugde.
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In de gevangenis
Geef elk kind een vel wit papier. Vouw de rechter- en de linkerkant naar het midden van het blad. Zo maak je
als het ware deuren. Teken gevangenis balken op de voorkant van de deuren en plak Paulus, Silas en het vers
binnenin, als het ware achter de deuren. Deze figuren vind je op het blad “In de gevangenis.” Teken
muzieknoten rond Paulus en Silas.
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Gebedstijd
Gebruik een tijd van gebed als een gelegenheid om te loven. Wend de gebedsonderwerpen van de kinderen in
lofprijzing indien redelijk. Bijvoorbeeld: dank God dat een zieke oma Jezus liefheeft en dat ze familie heeft om
voor haar te zorgen. Verblijd je dat een geschaafde knie niet een ergere kwetsuur was.
Lachen en fronsen spel
Terwijl de les wordt gegeven of als herhalingsles, laat je de kinderen glimlachen of fronsen om aan te geven of
de volgende groepen vreugdevol waren of niet:






Stadsoversten
Paulus
Silas
Cipier
Cipiers gezin

Wijs hen er op dat de cipier eerst fronste, maar later een glimlach had toen hij de verlossing ontving. Oudere
kinderen kunnen gevraagd worden om de referentie van het vers te geven om hun antwoord te ondersteunen.
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Speurtocht
Maak vier plaatsen gereed in het lokaal waar de kinderen, of groepen, naar toe moeten en voorwerpen uit de
les moeten verzamelen. Elke groep krijgt de volgende lijst: 1) Marktplaats – neem mand, 2) gevangenis – neem
boeien, 3) middernacht – groepsleden bedekken hun ogen en zingen een loflied samen, 4) huis van de cipier –
neem een koekje.
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Zingen in het donker
Om na te doen wat Paulus en Silas in de gevangenis aan het doen waren, kun je de lichten uit doen en gaan
zingen en bidden met de kinderen.
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IN DE GEVANGENIS
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HET HART VAN DE CIPIER
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HET VERHAAL
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DE CIPIER UIT FILIPPI WORDT GERED
(HANDREIKING KINDEREN)
HANDELINGEN 16:16-40

MEMORIEVERS
Hand.10:42

“En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te
getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden
en doden.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

meester?
 JONGLEREN

 DANSEN

 TOEKOMST

VOORSPELLEN

 SCHILDEREN

 Vul de lege velden in uit Handelingen 16:18 waarin Paulus spreekt tot de
geest in het kleine meisje.
“In de naam van _______________ Christus _______________ ik je: ga

 Juist of fout: Paulus en Silas verdiende het om geslagen te worden en in
de gevangenis te vertoeven.
 Wat waren Paulus en Silas om middernacht aan het doen in de
gevangenis? _________________________________________________
 Hoe werden de deuren van de gevangenis geopend?
___________________________________________________________
 Juist of fout? Paulus was meer bekommerd om de redding van de
bewaker dan om te ontsnappen uit de gevangenis. _________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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_______________ haar weg!”
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 Op welke manier bracht de jonge slavin geld in het laatje van haar
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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