HANDELINGEN LES 17  PAULUS GETUIGT HET EVANGELIE IN
ROME
HANDELINGEN 28:16-31

KERN VAN DE LES
De kinderen zullen tot God keren wanneer ze het Evangelie horen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Uit te leggen waarom Paulus zichzelf verdedigde tegen de Joden in Rome.
Manieren waarop de Joden op het Evangelie reageerden op te sommen.
Te vertellen waarom Paulus de Joden vermaande.
Paulus’ bediening in Rome te beschrijven.

Hand.16:31

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






Laat het Evangelie niet slecht lijken door ongehoorzaam te leven.
Wees blij dat God het Evangelie nog steeds laat verspreiden.
Bid dat God een zendeling uit je gemeente de vrijmoedigheid en vrijheid wilt geven om onbelemmerd
te prediken.
Mocht je al gered zijn, bid dan dat God je oren verder opent voor Zijn waarheid.
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TOEPASSINGEN
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
In Handelingen 1:8 vertelde Jezus de apostelen dat ze na het ontvangen van de Heilige Geest het Evangelie
zouden verkondigen “tot aan het uiterste van de aarde”. Het boek Handelingen geeft de verspreiding van het
Evangelie weer, net zoals Jezus het had voorzegd. Het Evangelie werd eerst gepredikt in Jeruzalem en daarna
doorheen Judea en Samaria. In Handelingen 10 openbaarde God aan Petrus dat Hij wilde dat het Evangelie
eveneens aan de heidenen werd gebracht. Spoedig na deze openbaring en de bekering van Cornelius stuurde
de Heilige Geest Paulus op zijn eerste zendingsreis (Hand.13:2). Op elk van deze drie zendingsreizen predikte
Paulus het Evangelie zowel aan de Joden als de heidenen.

Paulus’ onschuld (Handelingen 28:17-22)
Na amper drie dagen in Rome te hebben verbleven, riep Paulus de leiders van de Joodse synagogen samen
(Hand.28:17). Paulus vervolgde zijn gebruikelijk patroon bij het verkondigen van het Evangelie. Eerst naar de
Joden en daarna naar de heidenen. Voordat Paulus het Evangelie bracht naar de Joden, gaf hij aan dat hij
onschuldig was aan de aantijgingen van de Joden te Jeruzalem. Omdat hij wou getuigen van Jezus, wilde Paulus
dat de Joden wisten dat hij een betrouwbare getuige was en breker van de Wet of een of andere onruststoker
was.
In tegenstelling tot de aanklachten van het Sanhedrin (21:17) verklaarde Paulus zijn onschuld:
“Mannenbroeders, ik, die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonten van de vaderen, ik ben uit
Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen” (Hand.28:17). Paulus zei tot de Joodse
leiders dat de Romeinse gezagsvoerders zijn onschuld bevestigden (23:28-29; 24:22-27; 25:18-19). Ook al
wilden de Romeinse gezagsvoerders hem vrij laten omdat hij de doodstraf niet verdiende, toch hielde ze hem
gevangen omdat “de Joden dat tegenspraken” (28:18-19). Omdat de Romeinse gezagsvoerders bogen onder de
Joodse druk kon Paulus enkel beroep doen op Caesar (28:19). Paulus maakte duidelijk dat zijn beroep op
Caesar niet bedoeld was als een aanval op de Joden, maar een poging om zichzelf te verdedigen tegen de
Joodse aanvallen. In de plaats van een vijand van de Joden te zijn, was Paulus geboeid “om de hoop van Israël”
(28:20). Paulus was vervolgd geweest, niet omdat hij tegen de Joden was, maar omdat hij Jezus als Messias
verkondigde, de lang verwachte hoop van Israël.
De reactie van de Joden was verrassend. Ze ontkenden dat ze brieven betreffende Paulus van Jeruzalem
hadden ontvangen of ook maar iets slechts over Paulus hadden gehoord van de Joodse bezoekers (28:21).
Hoewel de commentatoren enkel kunnen speculeren hoe het komt dat de Joden geen enkel nieuws hadden
ontvangen over Paulus’ geval (of dat ze mogelijk de waarheid verdraaiden), toch hadden ze alleszins gehoord
over Christus (28:22). De Joodse leiders beschreven het christelijk geloof als een sekte van het Judaïsme dat
“overal tegengesproken wordt” (28:22). Wetende dat Paulus deze sekte vertegenwoordigde wilde de leiders
graag Paulus’ standpunten horen verdedigen (28:22). Paulus en de oudsten kozen een dag waarop Paulus aan
hen zou getuigen over de Messias (28:23).
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Paulus’ aankomst (Handelingen 28:16)
Na drie maanden op het eiland Malta, waar Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk hadden geleden, te hebben
doorgebracht kwam Paulus uiteindelijk in Rome aan. De Heer had Paulus gedurende de hele reis beschermd
(27:1-28:6), in Malta voorzien in wat hij nodig had (28:10) en toegestaan dat Paulus onderweg kon genieten
van de vriendschappen met de Italiaanse gelovigen (28:11-15). Toen Paulus aankwam in Rome werd hij
“toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte” (28:16). De Heer zegende Paulus door toe
te staan dat hij “in zijn eigen gehuurde woning” mocht wonen in de plaats van in de gevangenis geworpen te
worden (28:30). Vanuit zijn huis had Paulus de mogelijkheid om zijn bediening van het Evangelie verder te
zetten.
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Toen de derde zendingsreis van Paulus eindigde met zijn gevangenschap in een Romeinse kazerne te
Jeruzalem, maakte de Heer bekend aan Paulus dat het verkondigen van het Evangelie voor hem nog niet
voltooid was. De Heer stuurde Paulus naar Rome waar hij zou getuigen voor Caesar (Hand.23:11). Het boek
Handelingen eindigt met Paulus wachtende in Rome om te mogen verschijnen voor Caesar. Voor het boek te
eindigen benadrukt Lukas nog dat het Evangelie, net zoals het gedurende dertig jaren in het Romeinse rijk
voortging, verder ongehinderd zal blijven voortzetten. Terwijl Gods goede nieuws van redding zich verder
verspreid, moet eenieder die het hoort zichzelf afvragen of hij of zij zal reageren met oren die horen.

Paulus’ getuigenis (Handelingen 28:23-29)
Toen de Joden op de aangewezen dag bijeen kwamen om Paulus te horen legde hij “het Koninkrijk van God aan
hen uit en getuigde ervan” (Hand.28:23). Ook al heeft het Koninkrijk van God zich nog niet in haar uiteindelijke
vorm geopenbaard (Het duizendjarig rijk en de eeuwigheid), toch arriveerde dit Koninkrijk bij de komst van de
Koning. Jezus is de Koning die mensen verlost uit de greep van de zonde en satan en hen onderwerpt aan Zijn
eigen heerschappij. Om de Joden te overtuigen dat Jezus de Messias is, leerde Paulus hen “zowel uit de Wet
van Mozes als uit de Profeten” (Hand.28:23). Lukas geeft weer hoe Jezus, Petrus en Paulus elk de Schriften
gebruikten om aan te tonen dat Jezus de Messias was (Luk.24:44-47; Hand.2:17-36; Hand.13:32-39). Ook al
spendeerde Paulus de hele dag met de Joden (“van 's morgens vroeg tot de avond toe”), toch lieten slechts
enkelen zich overtuigen en weigerden de anderen om door de Schriften overtuigd te worden dat Jezus de
Christus was (28:24). Eender naar welke stad Paulus ging, overal waren de Joden verdeeld in hun reactie naar
Christus (Hand.14:4; 17:4-5; Hand.18:6-8; Hand.19:8-9).

De Joden haatten de waarheid dat God verlossing had gestuurd naar de heidenen. Ze waren verontwaardigd
dat Paulus hen beschuldigde van geestelijke doofheid voor een waarheid die de heidenen zouden begrijpen. In
Handelingen 22 sprak Paulus tot de Joodse gemeenschap die stil luisterde totdat Paulus hen zei dat Jezus hem
naar de heidenen had gestuurd (Hand.22:1, 21-22). Vanaf dat moment riep de gemeenschap plots “Weg van de
aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven” (Hand.22:22). Deze Joden nu riepen niet om
Paulus’ dood, maar ze vertrokken wel toen ze Gods plan hoorden om de heidenen te verlossen (Hand.28:25).
Paulus’ bediening (Hand.28:30-31)
Paulus bleef de Heer de twee jaren daarna dienen in Rome (28:20). Omdat hij onder huisarrest stond kon hij
“allen die naar hem toe kwamen” ontvangen (Hand.28:30). Het boek Filippenzen, dat geschreven werd tijdens
dit huisarrest, geeft aan dat Paulus zijn bediening zowel uitstrekte tot de soldaten die hem bewaakten (Fil.1:13;
Hand.28:16) als naar de gelovigen uit het huishouden van Caesar, een groep die mogelijk bestond uit zowel
familieleden van Caesar als zijn dienaren (Fil.4:22). Tijdens deze gevangenschap schreef Paulus ook de brieven
aan de Efeziërs, Kolossenzen en Filemon. Ook al was hij een gevangene, toch had Paulus zowel de
vrijmoedigheid als de vrijheid (“ongehinderd”) om “het Koninkrijk van God” te prediken en onderwijs te geven
“over de Heere Jezus Christus” (Hand.28:31). In wezen predikte Paulus niet ver van Caesar standvastig tot
zowel Joden als heidenen dat ze zich moesten bekeren, onderwerpen aan de Here Jezus en Zijn Koninkrijk in
moesten gaan.
Conclusie
Het boek Handelingen eindigt met Lukas’ weergave dat Paulus “met alle vrijmoedigheid, ongehinderd” predikte
(Hand.28:31). Hoewel de uitkomst van Paulus’ eerste gevangenneming in Rome onbekend is, werd Paulus
uiteindelijk toch terug vrijgelaten. De kerkgeschiedenis leert dat nadat Paulus zijn doel om Spanje te bereiken
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Omwille van de Joden hun hardheid naar het Evangelie legde Paulus uit dat “de zaligheid van God aan de
heidenen gezonden is, en die zullen luisteren (Hand.28:28). Wanneer Paulus in een nieuwe stad kwam was het
steeds zijn gebruik om eerst in de synagogen het Evangelie te prediken totdat de Joden het verwierpen.
Wanneer het Evangelie dan verworpen werd door de Joden verkondigde hij het Evangelie aan de heidenen
(Hand.13:46-47; 18:6; 19:8-10). (Hoewel het merendeel van de Joden hun Messias hebben verworpen zijn er
toch, zowel in het boek Handelingen als vandaag de dag, vele Joden die tot berouw zijn gekomen en hun
vertrouwen hebben geplaatst in Jezus Christus.) Ook al blijft het merendeel van de Joden het Evangelie
verwerpen, toch zullen ze dit niet blijven doen. In Romeinen 11:25-26 legt Paulus uit dat “er voor een deel
verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël
zalig worden.” Wanneer God klaar zal zijn met het verlossen van heidenen, zullen de Joden zich uiteindelijk tot
Christus keren met oren die kunnen horen, ogen die kunnen zien en harten die kunnen begrijpen. Tot die tijd
heeft God de verlossing naar de heidenen gestuurd die het zullen horen, niet omdat ze beter zijn dan de Joden,
maar omdat God er voor koos om barmhartigheid te tonen naar hen (Rom.9:18).
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Toen de Joden het oneens werden met Paulus’ getuigenis over Christus vermaande Paulus hen nog voordat ze
vertrokken dat ze net als hun voorvaderen reageerden op Gods Woord. Paulus citeerde uit Jesaja 6:9-10 waar
de Heer aan de profeet Jesaja bekend maakt dat ze zijn boodschap zouden horen, maar er niet naar zouden
luisteren. Net als het Israël uit de dagen van Jesaja hoorden de Joden uit de tijd van Paulus de boodschap wel,
maar begrepen ze deze niet omwille van hun verharde harten (Hand.28:26-27). Gods Woord ging hun oren wel
in, maar veranderde hun levens niet.

had gehaald hij voor een tweede keer gevangen genomen werd in Rome. Tijdens deze tweede
gevangenneming schreef Paulus de brieven aan Timotheüs en Titus. Het Nieuwe Testament geeft Paulus’ dood
niet weer, maar de kerkgeschiedenis leert ons dat hij onthoofd werd op bevel van keizer Nero.
Het boek Handelingen eindigt enerzijds abrupt. De lezer blijft achter met vragen over wat er met Paulus verder
gebeurde voor Caesar. Maar de Heilige Geest maakt geen fouten. Het einde van het boek Handelingen is een
perfecte conclusie van Gods weergave over hoe Hij het Goede Nieuws van Zijn Zoon verspreidde. In het begin
van Handelingen zei Jezus tot de apostelen dat ze Zijn getuigen zouden zijn “in Jeruzalem als in heel Judea en
Samaria en tot aan het uiterste van de aarde” (Hand.1:8). Handelingen volgt de sporen van de verspreiding van
het Evangelie doorheen Jeruzalem, Judea en Samaria, maar toen de Joden het Evangelie verwierpen onthulde
God Zijn plan om het Evangelie te verspreiden naar de heidenen door Zijn apostel Paulus. Aan het einde van
Handelingen gaat Paulus verder met het prediken in de kracht van de Heilige Geest en spreidt het Evangelie
zich ongehinderd verder. Geen enkele tegenstander van het Evangelie zou deze verspreiding kunnen
tegenhouden of belemmeren. Het boek eindigt met een duidelijke oproep aan al degenen, Jood of heiden, die
bereid zijn om het Evangelie te horen en zich naar Hem te keren.

MOEILIJKE WOORDEN
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Kwaadwillige beschuldiging.
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Aantijging

BIJBELLES
INLEIDING
Velen van ons hebben op een bepaald moment in ons leven onze ouders of lesgevers genegeerd wanneer deze
tegen ons spraken. Hoewel we oren hebben faalden we om te horen en naar hun instructie te luisteren. Helaas
heeft het weigeren om te luisteren vaak serieuze gevolgen. In de les vandaag ervaart Paulus dit als hij spreekt
met de Joden in Rome. Hun weigering om het evangelie te horen, bracht serieuze gevolgen met zich mee voor
de Joden en de heidenen.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waar bevind Paulus zich aan het begin van de tekst?
Na de schipbreuk van twee maanden (Hand.27), was Paulus uiteindelijk naar Rome gebracht om te
wachten totdat hij voor Caesar moest verschijnen. God zegende Paulus door hem in zijn “eigen
gehuurd” huis te laten verblijven, in plaats van in de gevangenis (28:16, 30). Vanuit zijn huis had Paulus
de gelegenheid om zijn bediening tot het evangelie voort te zetten.
 Waarom verdedigt Paulus zichzelf voor de Joden in Rome?
Zoals gewoonlijk verlangde Paulus er naar om het evangelie aan de Joden in Rome te verkondigen.
Maar voordat hij het evangelie kon verkondigen, moest hij eerst verklaren dat hij onschuldig was van
de beschuldigingen die de Joden te Jeruzalem hem vals ten laste gelegd hadden. Door geboeid te zijn is
voor iemand moeilijk om serieus te luisteren. En omdat hij getuige zou afleggen over Jezus, wilde
Paulus dat de Joden wisten dat hij een geloofwaardige getuige was van de Messias.
 Wat zei Paulus over zijn huidige gevangenschap?
Hoewel de Romeinse hoogwaardigheidsbekleders Paulus vrij wilden laten omdat hij de dood niet
verdiende, hielden ze hem gevangen, omdat de Joden bleven praten tegen hem. Paulus had geen
andere keus dan beroep te doen op Caesar. Paulus maakte het duidelijk dat zijn beroep geen aanval
was op de Joden, maar een poging om zichzelf te verdedigen. In plaats van de vijand van de Joden te
zijn, was Paulus vervolgd omdat hij Jezus als Messias predikte, de langverwachte hoop van Israël
(28:20).
 Hoe reageerden de Joden in Rome op de verdediging van Paulus?
De Joden reageerden op Paulus’ verdediging door het ontkennen dat zij brieven uit Jeruzalem hadden
ontvangen aangaande Paulus of het horen van iets slechts over hem van een van de Joden. Zij
beschreven Christenen als een deel van een sekte van de Judaïsme, waar slecht over gesproken werd
(28:22). Wetende dat Paulus de Christenen vertegenwoordigde, wilden de Joden Paulus horen om zijn
standpunten uit te leggen (28:22).
 Wat vertelde Paulus aan de Joden?
Paulus’ ontmoeting met de Joodse leiders gaf hem een fantastische gelegenheid om hen over de
Messias te vertellen. Hij vertelde verder over het koninkrijk van God en hoe Jezus de Koning was. Om de
Joden te overtuigen dat Jezus de Messias is, onderwees Paulus hen “zowel uit de Wet van Mozes als uit
de Profeten” (28:23).
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 Paulus’ aankomst (Hand.28:16)
 Paulus’ onschuld (Hand.28:17-22)
 Paulus’ getuigenis (Hand.28:23-29)
 Paulus’ bediening (Hand.28:30-31)





SAMENVATTING
Terwijl het lijkt dat het boek van Handelingen verkeerd eindigt, is het einde een perfect besluit van Gods
vermelding van hoe Hij het Goede Nieuws van Zijn Zoon verspreidde. In het begin van Handelingen vertelde
Jezus de apostelen dat ze Zijn getuigen zouden zijn “tot aan het uiterste van de aarde” (1:8). Zoals we in de les
vandaag zien, zou een deel van die getuigenis onder de heidenen zijn. Paulus’ gevangenschap in Handelingen
28 laat zien hoe het evangelie deze mensen zou bereiken. De Joden wilden weer niet luisteren naar Paulus’
boodschap dat Jezus de Messias was. Zoals Israël in de dagen van Jesaja, hadden de Joodse mensen oren, maar
wilden ze niet luisteren. Hun afwijzing van het evangelie betekende dat de boodschap van verlossing nu meer
verspreid zou worden onder de heidenen. Het boek eindigt met een duidelijke oproep aan allen die willen
luisteren, Jood of heiden, om Gods evangelie te horen en naar Hem te keren.
Dat de boodschap van verlossing is verspreid is onder de Joden en de heidenen is geweldig nieuws. Ieder van
ons zou zich moeten verblijden dat God het Nieuws over Zijn Zoon blijft verspreiden. Terwijl deze boodschap
tot ieders beschikking is, is de afwijzing van de Joden naar het evangelie een voorbeeld voor ons allen. Ieder
van ons zou moeten onderzoeken of we wel of niet met open oren naar Gods Woord luisteren, die klaar zijn
om in gehoorzaamheid aan Hem te reageren. Degene die falen om in gehoorzaamheid te reageren en zich niet
onderwerpen aan Christus, zullen een eeuwigheid aan straf ondervinden voor hun afwijzing van de Christus.
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Wat was de reactie van de Joden op het evangelie?
Hoewel Paulus de hele dag optrok met de Joden, waren maar een aantal overtuigd, terwijl anderen
weigerden overtuigd te zijn door de Schrift dat Jezus de Christus is (28:24). Ongeacht welke plaats
Paulus ging, de Joden waren aldoor verdeeld in hun reactie op Christus (Hand.14:4; 17:4-5; 18:6-8;
19:8-9).
Waarom gaat Paulus verder om de Joden voor hun afwijzing van het evangelie te berispen?
Toen de Joden begonnen met het onderling oneens te zijn over Paulus’ getuigenis van Christus, begon
Paulus hen te berispen voor dezelfde reactie op Gods Woord als dat hun voorouders gedaan hadden.
Paulus citeerde uit het boek Jesaja, waar de Heer naar de profeet openbaarde dat Israël Zijn boodschap
zou horen, maar niet wilden reageren. Net als Israël in de dagen van Jesaja, hoorden de Joden in
Paulus’ dagen zijn boodschap, maar begrepen het niet omdat hun harten hard waren (Hand.28:26-27).
Gods Woord kwam hun oren binnen, maar veranderde hun leven niet.
Wat was het resultaat nadat de Joden het evangelie afgewezen hadden?
Vanwege de hardheid van de Joden naar het evangelie toe, ontvingen ze geen verlossing. Paulus legde
uit dat “de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren” (Hand.28:28). God
had verlossing naar de heidenen gezonden die het zouden horen, niet omdat ze beter waren dan de
Joden, maar omdat God gekozen had om barmhartig naar hen te zijn (Rom.9:18). Eens, wanneer God
klaar is met het verlossen van de heidenen, zullen de Joden uiteindelijk op Christus reageren met oren
die horen, ogen die zien en harten die begrijpen.
Hoe was de rest van Paulus’ bediening in Rome?
Na de berisping van de Joden bleef Paulus voor twee jaar de Heer in Rome dienen (28:30). Hoewel hij
huisarrest had en constant bewaakt door een Romeinse soldaat, was Paulus in staat om “allen die naar
hem toe kwamen” te ontvangen (28:30). Hoewel hij gevangene was, had Paulus de vrijheid om aan
zowel de Joden als de heidenen te verkondigen dat zij zich moesten bekeren en zich onderwerpen aan
de Here Jezus Christus en Zijn koninkrijk binnen te gaan.
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CRÈCHELES
Nadat het schip was gezonken en Paulus samen met alle andere mensen van het schip aan het land waren
gespoeld, moest hij drie maanden op een eiland wonen.
Op dat eiland kregen Paulus en de anderen van de mensen die er leefden onderdak en eten.
Toen het terug veilig genoeg was om te varen naar Rome vertrokken ze met een ander schip.

Paulus kwam veilig in Rome aan.
Hij mocht niet alleen rondlopen in die stad, maar werd onder huisarrest geplaatst.
Hij moest dus steeds in een huis blijven en er moest dus altijd een soldaat bij hem zijn om hem te bewaken.
Maar Paulus mocht wel bezoek ontvangen.

Toen ze bij hem waren vertelde hij hun waarom hij hier was.
Paulus probeerde hun te laten zien dat Jezus de grote Koning was waar ze al zo lang op wachtten.
Sommigen geloofden hem; maar anderen lieten zich niet overtuigen en liepen weg.
Paulus begreep dat God wilde dat Hij aan alle mensen over Jezus vertelde.
Iedereen moest horen dat Jezus aan het kruis was gestorven voor onze zonden.
Hij liet zich dus niet tegenhouden maar bleef vertellen over Jezus.

Twee jaar lang kwamen er mensen bij hem op bezoek in het huis waar hij woonde.
Hij vertelde alle mensen, ook de soldaten die bij hem waren, over het Koninkrijk van God.
Ook vertelde hij hun over Jezus, dat Hij stierf maar na drie dagen terug levend werd en nu woont bij God de
Vader in de Hemel.
Veel mensen geloofden wat Paulus zei en kregen berouw van hun zonden en lieten zich dopen.

Paulus schreef in Rome ook veel brieven naar andere mensen die Jezus liefhebben.
Hij wilde hun hiermee helpen om God nog beter te leren kennen en hun bemoedigen om mensen te blijven
vertellen over Jezus.
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Iedereen die hij tegenkwam kon van Paulus leren wie Jezus was en waarom Hij hier op aarde had geleefd.
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Op een dag riep hij de leiders van de Joden bij zich.

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.

Moeilijke begrippen




Levenssituatie van een gevangene: Wanneer mensen in België gearresteerd worden, gaan ze naar de
gevangenis. Ze leven in cellen achter tralies; echter in het geval van Paulus was hij een gevangene in
een normaal huis. Hij mocht het huis niet verlaten en zat waarschijnlijk met een ketting aan een
bewaarder vast. Vaak moesten de gevangenen voor hun eigen huis betalen waar ze zelf gevangene in
waren!
Evangelie aan de heidenen: God gebruikte Paulus voor een heel speciaal doel – hij predikte het
evangelie aan de heidenen. Een heiden was eenieder die geen Jood was. Het Oude Testament richt
zich merendeel geheel tot de Joden. Deel van het nieuwe en boeiende boodschap van het Nieuwe
Testament was dat God ook een speciaal plan voor de heidenen had. God wilde de heidenen zegenen
door toe ter staan dat ze gered werden en een relatie met Hem hadden, net zoals de relatie die Hij
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Voorbeeld:



Oren om te horen
Help de kinderen te begrijpen hoe de Joden oren konden hebben, maar niet konden horen (Hand.28:26-27).
Vertel de kinderen dat je hen gaat vertellen over hoe ze een snoepje kunnen krijgen. Geef hen een instructie.
Maar wanneer het moment daar is om de instructie te geven, moeten ze hun oren toe doen. Fluister daarna de
instructie aan de kinderen (iets geks, zoals “Spring drie keer in de lucht en draai in een cirkel”). Als de kinderen
het eerlijk doen, zal niemand van hen de instructie gehoord hebben. Dank de kinderen voor hun
gehoorzaamheid aan jouw instructie om hun oren toe te doen en vertel hen dat ze na de les een snoepje
mogen. Leg daarna de parallel uit. De Joden waren ongelofelijke zegeningen beloofd door God als ze zich
bekeerden en geloofden, in plaats daarvan waren de Joden zoals mensen die er voor kiezen om hun handen
over hun oren te doen. Ze hadden oren, maar luistereden niet echt naar het evangelie. Hun harten wilden Gods
instructies van hoe eeuwig leven te ontvangen, niet volgen.
De verspreiding van het evangelie
Herinner de kinderen dat doorheen Handelingen het evangelie verspreidde ondanks alle tegenstand. Vraag hen
wat zij denken dat er zal gebeuren met de verspreiding van het evangelie nu dat Paulus in de boeien geslagen
is. Hoe kan het evangelie nu verspreid worden? Bespreek manieren hoe het evangelie vandaag zich verspreidt:
de Bijbel, boeken, raio, het internet.
Herhaling
Neem een landkaart mee en markeer hierop Malta en Rome. Herinner de kinderen waarom Paulus naar Rome
ging: God beloofde Paulus dat hij daar het evangelie zou verkondigen. Paulus had een missie. Laat een doolhof
zien of teken er zelf een op het bord. Leg uit dat hoeveel obstakels Paulus ook tegenkwam, hij zijn doel om het
evangelie te verkondigen, wilde bereiken.

HANDELINGEN LES 17 PAULUS GETUIGT HET EVANGELIE IN ROME

Zichzelf verdedigen
Paulus begon zijn bediening in Rome door de Romeinse Joden bijeen te roepen om de valse beschuldigingen te
weerleggen, die de Joden uit Jeruzalem tegen Paulus gebracht hadden. Help de kinderen het concept van het
zelf verdedigen te begrijpen. Vertel een verhaal over twee broers. Een broer liegt voer de ander om hem in
moeilijkheden te brengen. De onschuldige broer moet zichzelf verdedigen, zodat hij niet in moeilijkheden
komt. Hij moet uitleggen waarom zijn broer niet de waarheid sprak. Nadat je het concept van het zichzelf
verdedigen hebt uitgelegd, stel je de omstandigheden van Paulus tegenover de onschuldige broer uit het korte
verhaal. Paulus verdedigde zichzelf niet om uit de moeilijkheden te geraken, maar zodat hij Christus kon
verkondigen. Omdat hij getuigenis ging afleggen van Jezus, wilde Paulus dat de Joden wisten dat hij een
geloofwaardige getuige was en geen breker van de wet en een of ander gespuis.
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met de Joden wilde hebben. Als de kinderen begrijpen wat adoptie is, kun je uitleggen dat God
genadevol er voor koos om de heidenen te adopteren, ook al had God al enige speciale kinderen.
Onschuld en valse beschuldigingen: Paulus was een gevangene. Normaal gesproken zijn gevangenen
mensen die de wet overtreden hebben; maar Paulus was onschuldig. Hij had niets illegaals of
verkeerds gedaan. Sommige mensen hadden leugens over hem verteld en gaven valse
beschuldigingen. Vraag de kinderen of iemand ooit hun leraren of hun ouders verteld hebben dat het
kind iets slechts gedaan heeft. Was het waar of niet? In het geval van Paulus was het dat hij niets
slechts gedaan had.
Caesar: Caesar was de titel van de man die regeerde over het Romeinse rijk. Sommige landen hebben
een koning. De Egyptenaren hadden Farao’s. andere landen hebben presidenten. De Romeinen
noemden hun leider “Caesar.” Vraag de kinderen of ze weten wie onze koning is.

Navolgers
Spreek met de kinderen over waarom het niet goed was dat de Joden waren zoals hun voorouders. Normaal
gesproken is het goed om zoals je ouders te zijn, maar de Vaders van Israël wezen het evangelie af. De Joden
bleven Christus afwijzen, net zoals hun ouders gedaan hadden. Vraag de kinderen of het goed is om te stelen.
Als hun ouders iets hadden gestolen, zouden zij het dan moeten doen? Ouders moeten gevolgd worden
wanneer ze goed doen, maar de Joden volgden hun ouders in de slechte dingen die zij gedaan hadden.

KNUTSELWERKJES
Welkom deurhanger
Geef elk kind een kopie van het blad “Welkom deurhanger.” Gebruik een stevig vel papier of schuim om de
deurhanger te maken. Aan de ene kant kunnen de kinderen letters plakken dat zegt, “Welkom.” Versier de
andere kant met een kroon (het koninkrijk van God), een kruis (Jezus) en het Bijbelvers (Hand.28:23).

Wereldkaart
Maak voor ieder kind een wereldkaart. Laat hen pijlen tekenen vanuit Jeruzalem naar de gehele wereld. Vertel
de kinderen om die delen te kleuren waar het evangelie zich verspreidde. Laat hen de hele kaart kleuren.

Rood licht, groen licht naar Rome
Paulus maakte veel mee voordat hij aankwam in Rome. Terwijl geboeid was maakte hij een hevige storm op
zee mee en leed schipbreuk voor twee volle maanden. In de les vandaag zien we dat God getrouw is aan Zijn
belofte en dat Paulus veilig in Rome aankomt. Om dit te illustreren speel je het spel “rood licht, groen licht”
met de kinderen. Maak van de eindstreep de bestemming Rome. Net als Paulus zullen de kinderen veel geduld
moeten hebben voordat ze Rome bereiken.
Zet de kinderen achter een lijn en iets verderop de eindstreep met de bestemming Rome. De lesgever staat
met zijn rug naar de kinderen in Rome en roept "groen licht", nu mogen de spelers naar hem toelopen.
Wanneer hij roept "rood licht" draait hij zich om en moet iedereen stil staan. Diegene die dan beweegt wordt
uit het spel gezet. Dit herhaalt zich tot iemand in Rome aankomt.
Lesplaatsen
Begin de les vandaag door de kinderen Paulus’ reis naar Rome te laten volgen. Bij de eerste lesplaats zet je een
bord dat zegt, “Malta.” Neem wat planken, touw en een laken om de kinderen er aan te herinneren dat Paulus
schipbreuk had geleden op Malta. Laat de kinderen daarna in de “boot” stappen en naar Puteoli “varen. In
Puteoli (Hand.28:13) verbleef Paulus met de broeders voor zeven dagen. Tel met de kinderen tot zeven. Voor
elke dag kunnen de kinderen hun hoofden neerleggen om te doen alsof ze slapen, hun handen naar de mond
brengen alsof ze eten, hun handen vouwen om te bidden en hun handen te openen alsof ze de Schrift gaan
lezen. Elk van deze handelingen kan gedaan worden op elk van de zeven dagen. Wanneer de zeven dagen
voorbij zijn, kunnen de kinderen hun reis voortzetten naar het bord wat zegt, “Appiusmarkt” (een marktplaats)
en een tweede bord dat zegt, “Drie Tabernen.” Bij elk bord laat de kinderen doen alsof ze lezen en bidden met
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Morgen tot de avond
Geef elk kind een kopie van het blad “Morgen tot de avond.” Maak een snee in de boog. Kleur en versier die
zon, de maan, de sterren en de afbeeldingen of de reep er onder. Knip de reep aan de onderkant af, vouw dit
en bevestig dit met een splitpen aan de boog. Om dit sterker te maken kun je de hoeken vastlijmen op een
ander vel papier, vermijd dat er lijm komt in het gebied van de boog.
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de Christenen die Paulus komen bezoeken. De laatste halte op hun reis kan een kartonnen huis zijn met
daarboven geschreven “Rome” en een lesgever die als een bewaker de wacht houdt. Vertel de kinderen dat
toen Paulus in Rome kwam, dat hij niet naar de gevangenis hoefde, maar in een huis kon verblijven. Laat elk
kind doen alsof ze brieven schrijven terwijl ze in de gevangenis zijn.
Rollenspel
Gebruik echte boeien of boeien gemaakt van papier en maak jezelf vast aan een andere lesgever. Vraag de
kinderen hoe zij zich zouden voelen als zij de hele dag waren vastgebonden aan een ander persoon. Laat hen
zien hoe lastig het was om rond te wandelen. Na het bespreken van alle slechte kanten, vraag je hen of er ook
goede kanten zijn aan het vastgebonden zijn aan iemand anders. Laat hen zien hoe Paulus zijn “gevangen
toeschouwers” kon dienen. Elke keer dat hij sprak, bad, een brief schreef, zou de bewaker het zien.
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Jij bent Paulus
Doe alsof je elk kind aan hun stoel vastbindt. (Of gebruik klittenband en bind de kinderen echt vast.) Leg een vel
papier en een pen op tafel voor hen. Vraag hen wat zij zouden doen als zij de hele dag aan hun stoel gebonden
waren. Laat hen een brief schrijven aan een vriend of hun ouders.
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WELKOM DEURHANGER
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MORGEN TOT AVOND
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PAULUS GETUIGT HET EVANGELI E IN ROME
(HANDREIKING KINDEREN)
HANDELINGEN 28:16-31

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’ reis eindigde in _________________________________ (28:16)

soldaat die hem bewaakte. _____________________________________
 Lees Handelingen 28:20. Waarom droeg Paulus boeien?
___________________________________________________________

_______________ .
 Geloofde iedereen de woorden die Paulus sprak? ___________________
 Juist of fout: God had de redding bezorgd aan de heidenen. ___________
 Vul de lege velden uit Handelingen 28:30-31 (GNB) in.
“Iedereen die bij hem aankwam, ontving hij ______________. Hij
verkondigde het koninkrijk van ______________ en leerde de mensen
vrijmoedig alles over de ______________ Jezus Christus, zonder dat hem
iets in de ______________ werd gelegd.”
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Terwijl hij gevangen zat leerde Paulus mensen over ______________ en
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 Juist of fout: De Romeinen lieten toe dat Paulus apart woonde met een
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KLEURPLAAT 1
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