HANDELINGEN LES 16  GOD HOUDT ZIJN BELOFTE IN HET
BESCHERMEN VAN PAULUS
HANDELINGEN 27

KERN VAN DE LES
De kinderen zullen erop vertrouwen dat God Zijn beloften nakomt.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
Te beschrijven wat er gebeurde met het schip en de mensen tijdens de storm.
Enkele pogingen die de mensen ondernamen om in leven te blijven op te sommen.
Te vertellen welke belofte God gaf aan Paulus.
Uit te leggen hoe de 276 schipbreukelingen werden gered.

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

TOEPASSINGEN




Stop met bezorgd te zijn en vertrouw op God.
Herinner je wat God beloofd heeft aan degenen die Hem liefhebben.
Onderzoek je leven of er gebieden zijn waar je ongehoorzaam bent door een gebrek aan geloof in
Gods beloften.

VOLGENDE WEEK

PAULUS GETUIGT HET E VANGELIE IN ROME
Lees 28:16-31
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ACHTERGROND

Na twee jaren in Caesarea was Paulus uiteindelijk op weg naar Rome. De Heer kon Paulus een makkelijke reis
hebben gegeven, maar in de plaats daarvan koos Hij ervoor om Zichzelf te verheerlijken als een machtige God
die Zijn beloften nakomt. Op weg naar Rome reisden Paulus en zijn reisgenoten door een verschrikkelijke storm
en leden ze allen schipbreuk. De Heer was trouw aan Zijn beloften en beschermde niet enkel Paulus, maar alle
mensen die aan boord waren van het schip.
Op weg naar Rome (Handelingen 27:1-6)
Het eerste deel van Paulus’ reis naar Rome bracht hem van Caesarea naar Myra, een belangrijke haven van
Klein Azië. Paulus “en enkele andere gevangenen” (over wie niets bekend is) waren overhandigd aan een
centurio genaamd Julius (Hand.27:1). Twee metgezellen van Paulus, Lukas (de schrijver van Handelingen) en
Aristarchus, vergezelden Paulus op deze reis (27:2). Julius, Paulus, Lukas, Aristarchus en de gevangenen gingen
te Caesarea aan boord en voeren van hieruit langs de kust in de Noordelijke richting tot ze de volgende dag
Sidon bereikten (27:3). De centurio Julius, “die Paulus vriendelijk behandelde”, stond toe dat Paulus het schip
verliet om verzorgd te worden door de gemeente te Sidon (27:3). Na Sidon te hebben verlaten zeilde het schip
verder, eerst in Noordelijke richting langs de kust van Syrië en daarna in Westelijke richting langs de kust van
Klein Azië. In de plaats van te varen in de Oceaan, voer het schip tussen Klein Azië en Cyprus tot het uiteindelijk
Myra bereikte, de Zuidelijke punt van Klein Azië. In Myra stapte de centurio en de gevangenen over op een
Alexandrisch schip dat voer naar Italië. Het schip van een Egyptisch graanschip dat op weg was naar Rome.
Overwinteren in Kreta (Handelingen 27:7-12)
Na Myra te hebben verlaten ondervonden Paulus en zijn reisgenoten eerst moeilijk weer. De reis naar Knidus,
de Zuidwestelijke tour naar Klein Azië, nam vele dagen in beslag, veel langer dan een reis van 210km normaal
gezien duurt (27:7). Vanuit Knidus dwong de tegenwind de bemanning om de koers te wijzigen en naar “een
plaats die Schone Havens genoemd wordt” te varen, een haven aan het Zuidelijk gedeelte van Kreta (27:7-8).
De bemanning raakte met moeite aan de Zuidelijke kant van het eiland (27:8).
Nadat “er veel tijd verlopen was” met het wachten op beter weer stond de centurio voor een moeilijke
beslissing (27:9). De vastentijd, een verwijzing naar de Verzoendag (die eind september - begin oktober
plaatvond), was al voorbij en het varen werd nu gevaarlijk. Varen op de Mediteraanse Zee was gevaarlijk van
mid september tot mid november en dodelijk van mid november tot Februari. Tijdens de winter durfde geen
enkel schip de Mediteraanse stormen trotseren. Paulus, die al drie schipbreuken had meegemaakt
(2Kor.11:25), was ervan overtuigd dat de poging om uit te varen zou “plaatsvinden met hinder en grote schade,
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Omwille van een plot in Jeruzalem om Paulus te doden (Hand.23:12-22) werd Paulus naar Caesarea gestuurd
waar Felix, de Romeinse aangeduide gouverneur van Judea, zou luisteren naar de aantijgingen die door de
Joden werden aangebracht (23:23-35). Na de beschuldigingen van de Joden en de verdediging van Paulus te
hebben gehoord (24:1-21), hield Felix Paulus gedurende twee jaar in de gevangenis. Niet omdat Paulus iets
verkeerds had gedaan, maar omdat Felix hoopte dat hij smeergeld zou ontvangen voor zijn vrijlating (24:22-26).
Na twee jaar werd Felix als gouverneur van Judea vervangen door Festus (24:27). Toen Festus zijn
regeerperiode begon, brachten de Joden opnieuw aantijgingen aan tegen Paulus (25:1-7). Hoewel Paulus de
beschuldigingen ontkende (25:8), wilde Festus de Joden een gunst bewijzen door Paulus te overhandigen om in
Jeruzalem berecht te worden (25:9). Paulus belette Festus van het onterecht overhandigen van hem aan de
Joden door beroep te doen op Caesar (25:10-11). Door dit te doen verklaarde Paulus het recht te hebben om in
Rome berecht te worden. Enkele dagen later had Paulus de mogelijkheid om zowel voor Festus als koning
Agrippa, de zoon van Herodes die de apostel Jakobus had gedood, te getuigen (Hand.12:1-2). Paulus sprak heel
vrijmoedig over Christus voor de gouverneur en de koning (Hand.26). Net als Felix en Festus (25:25) besliste
Agrippa dat Paulus “niets wat dood of boeien verdient” had gedaan (26:31). Maar omdat Paulus beroep had
gedaan op Caesar kon Paulus niet worden vrijgelaten, voordat hij voor Caesar in Rome was verschenen (26:32).
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Terwijl Paulus gevangen zat in Jeruzalem bemoedigde de Heer hem zeggende: “Heb goede moed, Paulus, want
zoals u in Jeruzalem van Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen” (Hand.23:11). Paulus zou
uiteindelijk naar Rome gaan, maar de Heer had voor Paulus nog meer kansen om te getuigen voorbereid in
Judea. Voordat hij Judea zou verlaten moest hij nog eerst getuigen voor twee stadsbestuurders en een koning,
maar niet een kon hem schuldig bevinden voor een misdaad.

niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven” (Hand.27:10). Daarom pleitte hij om het schip
te laten overwinteren in Schone Havens. De centurio hield geen rekening met Paulus’ mening en werd
overreden door de stuurman (de kapitein van het schip), de eigenaar van het schip en het merendeel van de
bemanning dat Schone Havens geen geschikte plek was om te overwinteren (27:11-12). Daardoor wilden de
mannen varen naar Fenix, een haven aan de westkust van Kreta die beter beschermd was tegen de winterse
winden. De centurio besliste uiteindelijk om naar Fenix te varen.

Uiteindelijk was er niets meer dat mensenhanden konden verrichten. De storm was zo hevig en de wolken zo
donker dat “gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen” (27:20). Zonder zon en sterren kon
de kapitein van het schip onmogelijk navigeren. Lukas beschrijft hoe de bemanning op het schip reageerden op
de aanhoudende storm, met “alle hoop op redding ontnomen” (27:20).
Vertrouwen op God (Handelingen 27:21-26)
Nadat het schip gedurende enkele dagen heen en weer werd geschud en de bemanning nog niets hadden
gegeten, verkondigde Paulus het goede nieuws dat alle mensen gered zouden worden van de storm. Zonder
twijfel druk bezig met het zoeken naar zijn evenwicht, stond Paulus op en sprak hij de mannen aan (27:21).
Mogelijk herinnerde Paulus Julius en de zeelieden er aan dat ze in deze benarde situatie zaten, omdat ze eerder
in Kreta niet naar hem hadden geluisterd (17:21). Daarna moedigde hij de mannen aan om zijn woorden ernstig
te nemen. Ook al zou het schip vergaan, toch zou geen enkel bemanningslid omkomen (27:22). Paulus legde
aan de mannen uit waarom hij zo zeker was: “Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van Wie ik
ben en Die ik ook dien; die zei: Wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan; en zie, God
heeft u allen die met u varen, geschonken” (27:23-24). God had bekend gemaakt dat Hij Paulus’ leven zou
redden en hem naar Rome zou brengen waar hij zou getuigen voor Caesar. Maar Paulus was niet de enige die
God zou redden: alle mensen op de boot zouden aan de storm ontsnappen. Omdat Paulus zijn machtige en
trouwe God vertrouwde, moedigde hij de mannen aan: “Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof
God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is” (Hand.27:25). Vooraleer de mannen gered konden worden, zei
Paulus dat ze “op een of ander eiland” moesten terechtkomen (27:26).
Naderen van de kust (Handelingen 27:27-32)
Op de veertiende nacht, terwijl het schip in de Adriatische Zee heen en weer gedreven werd, vermoedden de
zeelieden midden in de nacht dat er land dichter bij hen kwam (Hand.27:27). Mogelijk vreesden de mannen dat
ze “op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen” toen ze het breken van de golven op de kuststrook in de
verte hoorden (27:29). Na hat waterpeil te hebben gemeten wist de bemanning dat ze land naderden. De
eerste meting met het dieplood gaf een diepte van 20 Vadem aan (36,5m) en de tweede 15 Vadem (27,5m)
(27:28). Omdat het rond middernacht was (27:27) konden de mannen de kust niet zien en baden ze om
daglicht (27:29). Ze probeerden de vaart van het schip te verminderen door vier ankers vanaf het achterschip
uit te werpen (27:29). Sommige zeelieden werden zo beangstigd dat ze de reddingsboot lieten zakken terwijl ze
dachten dat dit een anker was (27:30). Toen Paulus zag dat de mannen probeerden te ontsnappen
waarschuwde hij de centurio dat wanneer er ook maar een zou ontsnappen dit zou leiden tot het omkomen
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Na door de winden helemaal van koers afgedwaald te zijn, werd het schip voldoende beschermd door het
eiland Clauda (37km ten zuidwesten van Kreta), zodat de bemanning het schip kon voorbereiden op de storm
(27:16). Ze haalden de reddingsboot aan boord, “haalden kabels onder het schip door” en trachtten te
voorkomen dat het schip zou breken tijdens de storm (27:17). De zeelieden waren bezorgd dat de wind hun
mogelijk zou wegvaren naar “de droogte Syrtis”, gevaarlijke zandbanken aan de Afrikaanse kust. Hoewel de
zandbanken nog ruim 650km verderop lagen liet de bemanning het anker zakken om het schip omheen de
gevaarlijke koers te leiden. (Het Grieks is moeilijk te vertalen maar “streken ze het zeil” in Handelingen 27:17
wordt beter vertaald als “het anker laten zakken”.) De dag erna wierp de bemanning lading overboord om het
schip lichter te maken (27:18) en de derde dag wierpen ze “het scheepstuig overboord” (27:19). Blijkbaar was
het scheepstuig zo zwaar dat Paulus en zijn reisgenoten hulp nodig hadden (27:19).
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Verzeild in de storm (Handelingen 27:13-20)
Hoewel de reis normaal gezien slecht enkele uren in beslag zou nemen, raakten Paulus en zijn reisgenoten
verzeild in een storm die twee weken zou duren. Toen een zuidenwind zacht waaide lichtte de bemanning het
anker en voeren ze uit (27:13). Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind, die
Euroklydon genoemd wordt (27:14). De zeelieden, die de reputatie van Euroklydon kenden, konden niet
belemmeren dat de kracht van de orkaan het schip verder weg voer van Kreta (27:15).

van de hele bemanning (27:31). God zou Zijn Woord nakomen, maar dat vereiste dat alle mannen aan boord
bleven. De soldaten sneden de touwen aan de reddingsboot door en lieten deze vallen (27:32).

Conclusie
God beloofde Paulus dat hij Zijn naam zou getuigen in Rome (Hand.23:11). Te midden van de storm bevestigde
de Heer Zijn belofte en voegde er aan toe dat iedereen aan boord gered zou worden (27:24). Omdat de Heer
het had voorzegd, geloofde Paulus dit (27:24). God maakt enkel beloften die Hij bereid is om na te komen. Net
als Paulus kunnen zowel de berouwvolle zondaar als de gelovige stellig zeggen “dat het zo zal zijn als het mij
gezegd is” (27:25). Hoewel eerst met onderscheidingsvermogen moet nagaan worden naar wie God beloften
uitgaan, kan iedereen erop vertrouwen dat God Zijn beloften nakomt.

MOEILIJKE WOORDEN
Aantijging

Kwaadwillige beschuldiging.

HANDELINGEN LES 16 GOD HOUDT ZIJN BELOFTE IN HET BESCHERMEN VAN PAULUS

Schipbreuk te Malta (Handelingen 27:39-44)
Toen de ochtend aanbrak kon de bemanning de kust van het eiland Malta zien, maar niemand herkende het
(27:39). Ook al waren ze niet ver meer van het land, toch moesten ze nog grotere gevaren trotseren vooraleer
veilig de kust te bereiken. Om de aankomst zo veilig mogelijk te laten gebeuren, probeerden de bemanning het
schip te laten vastlopen op het strand. In een laatste poging om de kust te bereiken maakten ze de ankers los
en lieten ze het roer terug in het water zakken (wat vastgebonden was). Daarna hezen ze het razeil (grootzeil)
(27:40). Maar voordat het schip de kust kon bereiken raakte het vast op een rif. Terwijl het voorste van het
schip tegen de rif smakte, werd het achterste deel van elkaar gerukt door de golven (27:41). Het was duidelijk
dat het schip moest verlaten worden. Maar vooraleer overboord te springen zag Paulus op tegen een ander
gevaar. De centurio Julius moest zijn soldaten tegenhouden om Paulus en de andere gevangen niet te doden,
omdat ze vreesden dat deze zouden ontsnappen (27:42-43). Uiteindelijk gebood Julius iedereen die aan boord
was te springen van het schip en naar de kust te zwemmen. God bewaarde zowel degenen die konden
zwemmen als zij die zich moesten vasthouden aan planken of andere delen van het schip. Alle 276 mannen
kwamen levend aan op het land.
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Aanmoedigen van de bemanning (Handelingen 27:33-38)
Net voor het aanbreken van de ochtend moedigde Paulus de verontruste mannen aan. Omdat de mannen al
veertien dagen niets meer hadden gegeten spoorde Paulus hun aan om te eten, wetende dat ze energie
zouden nodig hebben om de gevaarlijke schipbreuk te overleven (27:33-34). Hij garandeerde hun veiligheid
door te zeggen: “bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen” (27:34). Paulus liet zijn eigen
afhankelijkheid en vertrouwen op God zien door God te danken om het brood en het daarna op te eten
(27:35). Paulus’ vertrouwen op God bemoedigde de mannen die Paulus’ voorbeeld volgden en ook aten
(27:36). Lukas geeft weer dat op dat moment 276 mensen aan boord waren die volgens Gods belofte allemaal
gered zouden worden (27:37). Als laatste voorbereiding om op de kust te stranden maakten de mannen het
schip lichter door het koren overboord te gooien (27:38).

BIJBELLES
INLEIDING
Beloften kunnen een ware bemoediging zijn. Helaas houdt niet iedereen zich aan hun belofte. God echter, niet
zoals de mens, houdt altijd Zijn belofte. Hij blijft altijd waarachtig en trouw aan Zijn Woord. Paulus wist dit zeer
zeker. In Handelingen 27 ervoer hij zelf dat wanneer God iets zegt dat Hij gaat doen, dat Hij het ook doet.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Hoe beïnvloedde het weer de schepen die naar Rome reisden?
Na het verlaten van de haven in Caesarea, werd het weer onstuimig en bemoeilijkte hun reis. Vanwege
deze moeilijkheid, moest het schip van koers veranderen. Hierdoor duurde de reis vele dagen langer dat
nodig si (27:7).
 Wat voor advies gaf Paulus aan de kapitein van het schip?
Omdat de reis langer duurde dan verwacht, kwam de winter snel dichterbij. Paulus had vele
schipbreuken meegemaakt (3 in totaal – 2 Kor.11:25). Uit deze ervaring wist Paulus dat het tijdens de
winter gevaarlijk kon zijn en waarschijnlijk zelfs dodelijk. Als een schip het riskeerde om in deze periode
te varen, konden ze hun schip, lading en leven kwijt raken (27:10). Daarom adviseerde Paulus dat het
schip in de haven bleef totdat de winter voorbij was.
 Wat deden de mannen van het schip om te voorkomen dat ze werden overvallen door de hevige
storm?
Na het uit koers te zijn geblazen door de wind, begint de bemanning touwen onder de bodem van het
schip te binden, om te voorkomen dat het schip doormidden breekt in de storm (27:17). Vanwege hun
angst dat het schip strand, laat de bemanning de anker zakken en gooien ze lading overboord. Door
het schip lichter te maken, hoopte de bemanning het schip van verwoesting te sparen.
 Wat was de laatste reactie van de mannen toen het schip naderde?
Uiteindelijk was er niets meer over dat menselijke handen konden doen. De storm was zo intens en de
wolken zo donker, “dat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen” (27:20). Zonder
zon en sterren heeft een kapitein van een schip geen manier om te navigeren. Lukas beschrijft hoe
degene op het schip reageerden op de meedogenloze storm: “Ons werd verder alle hoop op redding
ontnomen” (27:20). De bemanning van het schip was totaal wanhopig en verwachtten op zee te
sterven.
 Hoe bemoedigde Paulus de ontmoedigde mannen op het schip?
Nadat het schip voor vele dagen heen en weer geslingerd was en de mannen niet gegeten hadden,
verkondigde Paulus het goede nieuws dat de mannen gered zouden worden van de storm. Hoewel ze
eerder niet naar zijn advies hadden geluisterd, moedigde Paulus hen nu aan om “goede moed te
hebben” (27:22). Hoewel het schip vernietigd zou worden, zou geen van de mannen sterven (27:22).
 Hoe kon Paulus zo zeker zijn dat alle mannen gered zouden worden?
Paulus was er zeker van de veiligheid van de mannen, omdat hij een belofte van God ontvangen had.
God had onthult dat Hij Paulus’ leven zou sparen en hem naar Rome zou brengen, waar hij zou
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 Op weg naar Rome (Hand.27:1-6)
 Overwinteren op Kreta (Hand.27:7-12)
 De storm doorstaan (Hand.27:13-20)
 Vertrouwen op God (Hand.27:21-26)
 De kust naderend (Hand.27:27-32)
 De bemanning bemoedigen (Hand.27:33-38)
 De verwoesting op Malta (Hand.27:39-44)



SAMENVATTING
De Heer had aan Paulus belooft dat hij in Rome getuigenis zou afleggen van Zijn naam (Hand.23:11). De les van
vandaag is een voorbeeld van Gods trouw aan Zijn belofte. Op weg naar Rome kwam het schip, waar Paulus op
zat, in een hevige storm terecht. Nadat ze uit koers geraakt waren en alle pogingen om veilige blijven hadden
gefaald, begon de bemanning te panikeren. Ondanks hun gebrek aan geloof, bevestigde God weer Zijn belofte
aan Paulus en voegde daar aan toe dat iedereen aan boord gered zou worden (27:24). Omdat de Heer dit
gezegd had, geloofde Paulus het (27:24). Uiteindelijk werd Gods belofte duidelijk toen alle 276 mannen van het
schip veilig aan land kwamen.
Dat God trouw is aan Zijn belofte is duidelijk in de Schrift. Ieder van ons kan zich daarom verheugen dat God
trouw blijft aan Zijn beloften, nu en in de toekomst. Zulk een vertrouwen staat ons ook toe om zonder zorgen
te kunnen leven. Zij behoeven niet angstig te zijn over iets, omdat God hij degene die Hem liefhebben zal
blijven vasthouden. Maar wanneer we falen om in Hem te vertrouwen, zouden we berouw van onze zonden
moeten tonen, het falen in vertrouwen is zonde tegen Hem die getrouw is.
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getuigen voor Caesar. Maar Paulus was niet de enige die God zou redden: al de mannen op het schip
zouden aan de storm ontkomen. Paulus vertrouwde op zijn machtig en getrouw God.
Hoe reageerden de mannen uiteindelijk op Paulus’ bemoediging?
Ondanks Gods belofte, bleven de mannen in angst dat ze zouden sterven op zee. Deze angst was zo
intens, dat zelfs een kleine groep mannen probeerde te ontsnappen van het schip door de sloep neer te
laten. Toen Paulus dit zag, waarschuwde hij de officier dat als iemand het schip zou verlaten, allen om
zouden komen (27:31). God zou Zijn woord houden, maar Hij eiste dat iedereen aan boord zou blijven.
Wat voor gevaar dreigde er toen ze probeerde het schip aan de grond te laten vastlopen?
De mannen probeerden op een nabijgelegen strand het schip vast te laten lopen. Maar voordat ze het
strand bereikten, liep het schip vast op een rif. Terwijl het voorste stuk van het schip vast zat op het rif,
brak het achterstuk door de golven (27:41). Het was duidelijk dat het schip verlaten moest worden.
Hoe werden alle 276 mannen op het schip gered?
Zelfs voordat men overboord kon springen, werd Paulus met een ander gevaar geconfronteerd. De
officier Julius moest de soldaten stoppen dat ze Paulus en de andere gevangenen gingen doden, omdat
ze bang waren dat de gevangenen zouden ontsnappen (27:42-43). Uiteindelijk gaf Julius de opdracht
dat ze van boord moesten springen en naar de kust moesten zwemmen. God bewaarde zowel degene
die kon zwemmen, als degene die zich vast moesten houden aan planken of andere delen van het schip.
Ieder van de 276 mannen kwamen veilig aan land.

CRÈCHELES
Eindelijk was Paulus op weg naar Rome.
Samen met enkele andere gevangenen was hij overgedragen aan Julius, een aanvoerder van een leger van
honderd soldaten.
Ze zeilden van haven naar haven, maar telkens weer hadden ze tegenwind.
Dagenlang kwamen ze bijna niet vooruit, het schip kon niet snel varen.
Intussen naderde het herfstseizoen, dan waren er altijd zware stormen.

Paulus waarschuwde Julius: “Ik voorzie grote moeilijkheden. Niet alleen de lading en het schip lopen gevaar,
ook onze levens.”
Maar Julius luisterde niet naar Paulus; hij dacht dat ze nog wel een beetje verder naar een volgende haven
konden varen.
Maar al spoedig stak er een hevige wind op die uitgroeide tot een orkaan.

Ze gooiden een deel van de lading overboord om het schip drijvend te houden.
Dagenlang dreef het schip stuurloos rond.

’s Nachts hoorde Paulus namelijk van een engel: “Wees niet bang Paulus! Je moet voor de keizer verschijnen in
Rome en God zal jou en alle andere mensen op het schip redden.”
Paulus vertelde iedereen dat het schip zou zinken, maar dat alle tweehonderdzesenzeventig mensen aan boord
gered zouden worden.
Hij zei ook dat iedereen goed moest eten om kracht op te doen.
Toen het dag werd liep het schip vast op een zandbank. Het schip begon te breken.
Iedereen probeerde zich zwemmend of op planken en stukken wrakhout te redden.
Ze kwamen veilig aan wal.

God had weeral bewezen dat Hij altijd doet wat Hij beloofd en dat Hij machtiger is dan een grote storm.
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Iedereen verloor de hoop op redding – behalve Paulus.
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De mannen aan boord van het schip konden het schip niet langer besturen.

MEMORIEVERS
Hand.16:31

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

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Handelingen Les 13).
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.
Moedig de kinderen aan om dit de volgende les weer mee te nemen.

Boten
Neem afbeeldingen mee van verschillende boten en uit verschillende tijden. Vraag de kinderen of ze ooit op
een boot zijn geweest. Laat de kinderen vertellen wat voor soort boot het was en of ze het plezierig vonden.
Vertel de kinderen dat de les vandaag gaat over Paulus’ gevaarlijke reis naar Rome per boot.
Gods beloften
In de les vandaag houdt God Zijn belofte om Paulus veilig naar Rome te brengen. Help de kinderen om na te
denken over Gods trouw. Vanuit vorige Bijbellessen kun je de kinderen vertellen over momenten waarin God
beloften maakte. Dit kunnen beloften zijn die god maakte met alle mensen (zoals geen zondvloed meer over de
gehele aarde), aan Zijn kinderen (om gebeden te beantwoorden die overeenkomstig Zijn wil zijn) of aan
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Voorbeeld:

specifieke individuen (zoals aan Zijn belofte van een zoon aan Abraham). Om de kinderen te helpen nadenken
over hoe God verschillende beloften geeft aan verschillende mensen in verschillende tijden, beschrijf je de
belofte en laat je de kinderen beschrijven aan wie die belofte gegeven was en of God alreeds de belofte heeft
gehouden of zal houden in de toekomst.

KNUTSELWERKJES
Gods beloften
Geef elk kind een kopie van het blad “Gods beloften” met de vers referenties en een set met de woorden
“vergeving,” “thuis in de hemel,” “verlossing,” “beantwoord gebed,” “Jezus’ terugkeer” en “vrede.” Laat de
kinderen de woorden uitknippen en schikken aan de juiste verzen. Laat hen daarna de woorden opplakken in
de lege vakken naast de vers referenties. Je kunt de verzen voorlezen aan de kinderen en daarna de kinderen
zeggen welke woorden de juiste is. Leg uit of die belofte aan alle mensen is of alleen de verlosten.
Beloftenmand
Geef elk kind een kopie van het blad “Beloftenmand” en een papieren bord. Snij een halve cirkel in het bord.
Vouw de halve cirkel neer en plak dit langs de bodem vast met plakband om een zak te maken. Maak een snee
in het bovenste gedeelte van de zak. Plak hierop de woorden: “In het verleden…nu…en in de toekomst, God
houd Zijn beloften.” Kleur een regenboog langs de bovenkant van het papierenbord. Kleur de bloemen en steek
deze in de zak. Spreek over hoe God Zijn beloften houdt.
Gods belofte aan Paulus
Geef elk kind een kopie van de bladen “Gods belofte aan Paulus.” Knip de voetafdrukken en nummers uit en
plak deze op het blad met de verzen.
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Vertrouwen of twijfelen
Bereid twee gezichten voor, die de lesgever omhoog kan houden tijdens het geven van de les. Het ene gezicht
is een lachend gezicht, het andere is een zorgelijk gezicht. Voor het twijfelde gezicht kun je eenvoudig de
klassieke glimlach in een horizontale kronkelende lijn veranderen. Voordat je de les begint leg je uit dat de
twee gezichten twee reacties op moeilijke situaties voorstellen. De glimlach stelt de reactie voor die op Gods
karakter en beloften vertrouwd. Het zorgelijk gezicht stelt de reactie voor die aan God twijfelt. Spreek met de
kinderen over situaties in je eigen leven waarin je op een moeilijke situatie moest reageren. Na de beschrijving
van je reactie, stel je de kinderen de vraag of het een vertrouwende reactie was (het lachende gezicht) of een
twijfelde reactie (het zorgelijke gezicht). Houd de juiste gezicht omhoog. Als je de les gaat geven, vraag je de
kinderen welke reactie de verschillende karakters (Paulus, zijn medereisgenoten, officier, soldaten, bemanning)
hadden op hun reis naar Rome. Houd het juiste gezicht omhoog.
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Beloftedoos
Voor de les begint maak je een doos die naar eigen wens is versiert. Plak een label op de doos dat zegt,
“Beloftedoos.” Doe hier een aantal gevarieerde beloften in, sommige echte en sommige valse. Schrijf deze op
een papier. Lamineer de beloften die Bijbel getrouw zijn. Neem elk van de belofte door met de kinderen en
stop elk belofte in de beloftedoos. Om Gods trouw aan Zijn beloften te illustreren, neem je beloften uit de doos
en dip je elke belofte in een vaas water. Degene die niet gelamineerd zijn zullen geruïneerd zijn (bewijs van
valsheid), terwijl degene die gelamineerd zijn heel blijven (bewijs van echtheid). Door dit experiment zullen de
kinderen het verschil begrijpen tussen beloften die echt zijn en die vals zijn.

Gooi het overboord
Een van de manieren waarop de bemanning in de les vandaag probeerde om het schip te redden, was het
overboord gooien van hun lading. Om dit te illustreren vul je een grote bak met verschillende voorwerpen (i.e.,
pittenzakken, papierproppen, knikkers, etc.). Na de kinderen in groepen verdeelt te hebben, gaan ze om de
beurt de wedstrijd aan om te zien wie het snelst de bak leeg kan krijgen.
Vertrouwenswandeling
Om te illustreren wat het betekend om te vertrouwen, neem je de kinderen mee op een
‘vertrouwenswandeling’. Kies een kind uit en blinddoek deze. Instrueer hem dat zijn taak is om jou als lesgever
te vertrouwen. Voor in het lokaal beloof je het kind dat je hem veilig van een plaats naar de andere plaats zal
brengen. De rest van de kinderen kijkt toe hoe jij je belofte vervult door het kind van de ene plaats naar de
andere plaats te brengen. Wanneer je trouw de plaats hebt bereikt die je wilde bereiken, vraag je de kinderen
of je trouw was in het houden van je belofte.
Belofte oefening
In de les vandaag geeft God een specifieke belofte aan Paulus en degene die aan boord van het schip waren. er
zijn vele andere beloften in Gods Woord. Bereid een lijst voor met (persoonlijke) favoriete beloften die je
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Bouw een boot
Voor de les begint laat je de kinderen een kleine boot bouwen van ijslollystokjes. Deze bootjes kunnen tijdens
de les gebruikt worden. Je kunt ook eventueel een boot vouwen uit papier.
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gevonden hebt in Gods Woord. De lesgever kan de kinderen vertellen dat hij sommige van zijn favoriete
beloften wil delen met de kinderen. Laat de kinderen een oefening doen, om te zien wie het eerste de
referentie kan vinden die de lesgever opgegeven heeft. Laat hen de gevonden verzen voorlezen. De lesgever
kan uitleggen waarom de belofte zo kostbaar voor hem is.
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Deze kant en die kant opgeblazen
Laat de kinderen, een voor een, hun gemaakt bootje in een grote bak met water doen. Door een waterpistool,
een ventilator of een haardroger te gebruiken, proberen de kinderen zo snel mogelijk hun boot naar de andere
kant van de bak te krijgen. Maak eventueel gebruik van een kookwekker of tijdklok.
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BELOFTENMAND
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GODS BELOFTE AAN PAULUS
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GODS BELOFTE AAN PAULUS
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GODS BELOFTEN
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GODS BELOFTEN
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GOD HOUDT ZIJN BELOFTE IN HET BESCHERMEN VAN PAULUS
(HANDREIKING KINDEREN)
HANDELINGEN 27

MEMORIEVERS
Hand.16:31

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

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

 Paulus voer naar __________________________________________ .

kon eindigen in een _______________ (Hand.27:10).

 Juist of fout: De mannen op het schip dachten dat ze niet meer gered
konden worden. ______________________________________________
 Wie beloofde Paulus dat niemand zou omkomen bij de schipbreuk?
___________________________________________________________
 Paulus spoorde de mannen aan om te eten en voordat hij at
_____________ hij God (Hand.27:35).
 Hoeveel mensen waren er op het schip? __________________________
 Kwam God Zijn belofte na in het beschermen van alle mensen? ________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Hielden de mannen rekening met Paulus’ waarschuwing? ____________
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 Paulus raadde de mannen aan om te stoppen met varen omdat de reis
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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