HANDELINGEN LES 9  SAULUS WORDT OP WEG NAAR DAMASCUS
BEKEERD
HANDELINGEN 9:1-31

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen berouw hebben dat ze een vijand van God zijn en toegevoegd
worden aan Gods familie.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
Te vertellen hoe Saulus de gemeente vervolgde.
De bekering van Saulus op weg naar Damascus te beschrijven.
Manieren waarop Saulus zijn geloof in Jezus liet zien op te sommen.
Uit te leggen hoe Saulus zijn roeping vervulde.

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.”






Onderzoek of je religieuze handelingen God werkelijk eren.
Vraag Jezus: “Heere, wat wilt U dat ik doen zal?”
Wees bereid om te lijden voor Jezus als je Hem verkondigt aan anderen.
Verheug je erin dat God voldoende van Zijn vijanden houdt om hen tot Zijn kinderen te maken.

VOLGENDE WEEK

DE HEIDENEN ONTVANGE N HET EVANGELIE
Lees Handelingen 10:1-11:18

HANDELINGEN LES 9 SAULUS WORDT OP WEG NAAR DAMASCUS BEKEERD

TOEPASSINGEN

1

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.






ACHTERGROND

Ook al was Saulus Gods vijand, toch dacht hij dat Hij God behaagde door zijn handelingen. In Handelingen 22:3
omschrijft Paulus zichzelf voor zijn tegenstanders: “Ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicië, maar
opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliël op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet
van de vaderen, een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent.” Ook al was hij een Hellenistische Jood,
toch was hij opgegroeid in Jeruzalem, het centrum van de Joodse aanbidding. Hij was onderween geweest door
Gamaliël, een van de meest vooraanstaande rabbi’s uit zijn tijd. Hij volgde strikt de tradities die door de
Farizeeërs werden onderwezen en was zelf ook een Farizeeër (Fil.3:5). Saulus was er zeker van dat hij God
behaagde met zijn daden, zelfs met zijn vervolging van degenen die de naam van Jezus aanriepen. Hij geloofde
dat hij Gods vriend was, maar in werkelijkheid was hij een vijand van Hem.
Saulus’ bekering en roeping (Handelingen 9:3-19)
Ook al was Saulus Zijn vijand, toch was God genadig naar Saulus en maakte Hij Zichzelf bekend aan hem. Toen
Saulus Damascus naderde “omscheen hem een licht vanuit de hemel” (Hand.9:3). Hoewel het ongeveer rond
de middag was (22:6), was het licht zo fel dat zowel Saulus als zijn reisgenoten verschrikt werden en op de
grond vielen (9:3; 22:9; 26:14). De mannen rondom Saulus hoorden een geluid, maar enkel Saulus begreep de
stem die tot hem sprak (9:7; 22:9). De stem vroeg Saulus: “Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?” (9:4). Saulus had
geen idee dat hij door het vervolgen van de gemeente eigenlijk ook God de Zoon aanviel. Deze boodschap
moet voor Saulus een ongelooflijke verschrikking zijn geweest. Toen Saulus instemde bij de ter dood
veroordeling van gelovigen, geloofde hij dat hij juist handelde door Gods vijanden te oordelen. Maar nu
beschuldigde een goddelijke stem uit de hemel hem van het vervolgen van Hem zelf! Toen Saulus vroeg: “Wie
bent U, Heere?” (vs.5), had Saulus waarschijnlijk het antwoord al in gedachten. Hij had degenen vervolgd die in
naam van Jezus rondtrokken. Tot zijn grote angst bevestigde Jezus: “Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard
voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan” (9:5; 26:14). Een prikkel was een voorwerp dat gebruikt werd
om een dier in beweging te porren. Jezus portretteerde Saulus als een koppig dier dat weigerde om te gaan
waar de meester het heen wilde laten gaan. (Tijdens dit visioen hoorde Saulus niet enkel Jezus, maar zag hij
Hem ook (Hand.9:17; 26:16; 1Kor.9:1; 15:8; Gal.1:16).) Saulus moet verrast zijn geweest, toen hij ondervond
dat hij met de Zoon van God sprak en toch nog steeds leefde. Hij had deel aan de dood van de man die Gods
Zoon het laatst had gezien (Hand.7:55-56). Omdat Jezus Saulus beschuldigde van het weerstaan van Zijn wil,
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Saulus’ verzet tegen Christus (Handelingen 9:1-2)
Voor zijn bekering was Saulus een vijand van Christus en Zijn gemeente. Saulus wordt voor het eerst vermeld in
Handelingen omwille van zijn bijdrage in de dood van Stefanus (7:58; 8:1). Omdat Stefanus had gepredikt in de
synagoge van Cilicië, de Romeinse provincie waar Saulus van afkomstig was (6:9; 22:3), was Saulus
waarschijnlijk een van de degenen die debatteerden met Stefanus en anderen aanzetten om valse
beschuldigingen aan te brengen tegen hem (6:10-14). Na zijn goedkeuring te hebben gegeven over de dood
van Stefanus, ging Saulus verder met het vervolgen van de rest van de gemeente. Volgens Handelingen 8:3
begon Saulus “de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en
leverde hen over in de gevangenis.” In Handelingen 26:10 geeft Saulus toe dat wanneer gelovigen ter dood
veroordeeld werden, hij daarmee instemde. Saulus’ vijandschap tegen de gemeente was zo intens dat hij zelfs
de toelating aan de hogepriester vroeg om alle gelovigen die hij in Damascus vond, een stad die ongeveer
250km verder ligt, naar Jeruzalem te brengen om daar veroordeeld te worden (Hand.9:22; 22:5). Saulus
verachte degenen van “die Weg”, een naam van het christendom die geregeld terugkomt in Handelingen (9:2;
19:9, 23; 24:14, 22).
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In Handelingen 1-8 geeft Lukas de wonderlijke groei van de gemeente weer, beginnend in Jeruzalem en zich
uitbreidend doorheen Judea en Samaria. Hoewel het Evangelie zich snel verspreidde, was God nog niet klaar
met het toevoegen van mensen in Zijn gemeente. Voor Zijn hemelvaart verkondigde Jezus dat het Evangelie
zich “tot aan het uiterste van de aarde” zou verspreiden (1:8). In Handelingen 9 laat Lukas zien hoe God een
van de grootste vijanden van de gemeente koos om Zijn Evangelie te verspreiden. Handelingen 9 geeft de
bekering van Saulus, zijn roeping als apostel en de start van zijn bediening als prediker, weer. Omdat God
Saulus had gekozen om het Evangelie te brengen naar de heidenen, was de roeping van Saulus een van de
belangrijkste gebeurtenissen die Lukas schreef over de verspreiding van het evangelie. De bekering van Saulus
is ook een krachtig voorbeeld over de wijze waarop God Zijn vijanden verzoend met Zichzelf en hen opneemt in
Zijn familie.

wist Saulus onmiddellijk wat hij hoorde te doen. Saulus onderwierp zich aan Jezus. Hij erkende Jezus als zijn
Soevereine God en zei: “Heere, wat wilt U dat ik doen zal?” (Hand.9:6). Zonder Gods genade op Saulus zou
Saulus zichzelf nooit hebben onderworpen aan Jezus.
De Heer zei tegen Zijn dienaar Saulus wat Hij van hem verlangde op dat moment en in de toekomst. Jezus vroeg
Hem om eerst naar Damascus te gaan en te wachten op verdere instructies (Hand.9:6). In Handelingen 26:1618, de tweede keer in Handelingen dat Saulus vertelt over zijn bekering, vertelt Saulus aan Agrippa wat Jezus
nog allemaal zei, “want hiertoe ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van
de dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal” (Hand.26:16). Op het moment van
zijn bekering zei Jezus tegen Saulus dat hij zowel tot de Joden als de heidenen zou gaan getuigen (26:17-18).

Ananias gehoorzaamde God en ging naar Saulus. Omdat Ananias zag dat Saulus bekeerd was riep hij hem aan
als “Saul, broeder” (9:17). De komst van Ananias moet Saulus om verschillende redenen bevestiging hebben
gegeven. Ananias bevestigde dat Saulus de Heer Jezus had gezien en gehoord (9:17; 22:14). Hij kondigde aan
dat Jezus hem niet enkel had gestuurd om Saulus zijn zich terug te geven, maar ook zodat Saulus vervult kon
worden met de Heilige Geest (9:17-18). Toen Ananias zijn handen op Saulus legde “vielen hem als het ware
schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende” (Hand.9:18). Dezelfde Heer die Saulus zijn zicht
teruggaf zou hem vervullen met Zijn Geest en hem bekwaam maken om zijn opdracht te vervullen. Ananias
bevestigde ook dat God Saulus had “voorbestemd om …voor Hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt
gezien en gehoord.
Saulus’ bediening in Damascus (Handelingen 9:19-25)
Na zijn doop spendeerde Saulus verschillende dagen met de gelovigen in Damascus. Gedurende deze tijd werd
Saulus waarschijnlijk onderwezen hoe Christus de Oudtestamentische profetieën vervulde, hoewel hem dit al
vaker verteld was geweest door degenen die hij vervolgde. Van zodra hij kon “predikte hij Christus in de
synagogen, dat Hij de Zoon van God is” (9:20). Omdat God zijn ogen had geopend, begreep Saulus nu dat Gods
Woord Gods Zoon verkondigde. Zij die Saulus hoorden waren natuurlijk verbaasd door deze totale ommekeer
(9:21). Saulus was naar Damascus vertrokken om hen die in Jezus naam God aanriepen gevangen te nemen,
maar nu riep hij niet enkel zelf Jezus naam aan, maar probeerde hij ook nog anderen te overtuigen om
hetzelfde te doen. De Joden van Damascus waren sprakeloos toen ze hoorden dat Saulus bewees dat Jezus de
Messias was (9:22).
Na zijn bediening in Damascus verbleef Saulus ongeveer drie jaar in Nabatean Arabai, een woestijn die zich
uitstrekt van het oosten van Damascus tot Sinaï Peninsula (Gal.1:16-17). Er is bijna niets geweten over deze
drie jaren dat Saulus daar in de woestijn verbleef. Toen Saulus terugkeerde naar Damascus ging hij verder met
het verkondigen van het Evangelie (Hand.9:23; Gal.1:17). De vervolging die God beloofde aan Saulus begon in
Damascus waar de Joden een plan beraamden om hem te doden. Toen Saulus vernam wat ze met hem van
plan waren probeerde hij te vluchten uit de stad, maar de poorten werden “zowel overdag als 's nachts“
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Tijdens die drie dagen had Saulus een visioen “dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en
hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden” (Hand.9:12). Lukas geeft weer dat de Heer sprak tot
een gelovige genaamd Ananias, hem aanwijzingen gaf over de plaats waar Saulus verbleef (in het huis van
Judas op straat die de Rechte genoemd wordt) en gaf hem de instructies om Saulus te genezen (9:10-12).
Ananias twijfelde aan het gebod van de Heer, omdat hij had gehoord van de dingen die Saulus aan de gelovigen
te Jeruzalem had aangedaan en omdat hij wist dat Saulus op weg was naar Damascus om gelovigen te
arresteren (9:13-14). Net als de Heer aan Saulus zijn toekomstige bediening bekend had gemaakt, vertelde de
Heer ook aan Ananias: “Deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de
heidenen en de koningen en de Israëlieten” (Hand.9:15). Daarbij zei Jezus ook aan Ananias dat Saulus zou lijden
omwille van Zijn naam. God zou de naam van Jezus niet enkel verheerlijken doorheen zijn prediking, maar ook
doorheen zijn lijden.
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Toen Saulus zijn ogen opende besefte hij dat hij verblind was door “de glans van dat licht” (Hand.9:8; 22:11).
Gebroken en hulpeloos werd Saulus bij de hand geleid naar Damascus (Hand.9:9). Gedurende drie dagen “kon
hij niet zien, en at en dronk hij niet” (Hand.9:9). Mogelijk at Saulus niet omdat hij zo van streek was door het
besef welk kwaad hij had toegebracht aan Jezus en Zijn gemeente. In de plaats van te eten bad Saulus (9:11).
Saulus smeekte waarschijnlijk om vergeving voor zijn zonden, loofde God om Zijn barmhartigheid en wijdde
zichzelf toe in gehoorzaamheid.

bewaakt door de Joden (Hand.9:24). (De Joden werden waarschijnlijk geholpen door Aretas IV, de Nabateese
Arabische koning die een garnizoen naar de poorten had gestuurd om de stad te bewaken. Saulus kon aan de
vervolging ontsnappen toen hij door de discipelen “door een venster … in een mand door de muur
neergelaten” werd (Hand.9:25; 2Kor.11:32-33). Saulus’ lijden omwille van Christus was reeds begonnen.

MOEILIJKE WOORDEN
Debatteren
Hellenistische Jood

Zo overtuigend mogelijk verdedigen of aanvallen van een stelling.
Griekssprekende Jood.
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Conclusie
Gods redding van Saulus is van groot belang om te begrijpen hoe het Evangelie zich verspreidde tot de
uitersten van de aarde. Het belang van Saulus’ bekering is duidelijk doordat het driemaal in het boek
Handelingen wordt vermeld (9:1-19; 22:3-16; 26:9-18). Omdat Saulus een door God uitverkoren instrument
was om de heidenen “van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God” te brengen (26:1718), is zijn roeping een belangrijk bewijs dat God wilde dat de heidenen gered werden. Terwijl de bekering van
Saulus een rol speelde in het plan van God in het verspreiden van de gemeente, is de bekering van Saulus ook
een van de meest krachtige voorbeelden in de Bijbel waarin duidelijk wordt hoe God iemand van vijand
omvormt tot Zijn kind. Saulus getuigde van deze omvorming door zijn onderwerping aan Christus, zijn berouw,
zijn gebeden, zijn doop, zijn toetreden tot de lokale gemeente, zijn belijdenis van Christus en zijn lijden omwille
van Christus. De tegenwoordige gelovigen mogen Gods wonderlijke werk in hun eigen levens, toen Hij hun van
vijand omvormde tot Zijn kind, niet uit het oog verliezen.
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Saulus’ bediening in Jeruzalem (Handelingen 9:26-30)
Saulus vertrok vanuit Damascus naar Jeruzalem. Zelfs na drie jaren waren de discipelen “allen bevreesd voor
hem, want zij geloofden niet dat hij een discipel was” (Hand.9:26). Barnabas geloofde Saulus en bracht hem tot
bij de apostelen (9:27). Saulus vertelde de apostelen hoe hij de Heer had gezien en gesproken en over Hem had
gepredikt in Damascus. Na aanvaard te zijn door de apostelen begon Saulus met het prediken in Jeruzalem.
Lukas geeft weer dat hij “vrijmoedig in de Naam van de Heere Jezus” sprak en “ook sprak en redetwistte … met
de Griekssprekenden, maar die probeerden hem te doden” (9:29). Mogelijk had Saulus in de synagogen
gepredikt waar Stefanus eerder had gepredikt. Na drie jaren was de reactie van de Joden naar Jezus nog steeds
hetzelfde. De Griekssprekenden (Hellenisten) probeerden Saulus te doden, net zoals ze met Stefanus hadden
gedaan (9:29). In een visioen zei de Heer tot Saulus dat zijn getuigenis niet onthaald zou worden bij de Joden en
dat hij naar de heidenen gestuurd zou worden (Hand.22:17-21). Omwille van de samenzwering van de Joden
om hem te doden brachten “de broeders… hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus”
(Hand.9:30). Vanuit de Mediteraanse zeehaven van Caesarea vaarde Saulus naar Tarsus in de buurt van Cilicië.
Waarschijnlijk predikte Saulus het Evangelie, terwijl hij in Cilicië verbleef (Hand.15:23; Gal.1:21). De wil van de
Heer met Saulus werd verder vervuld, zowel door zijn prediking als zijn lijden.

INTERESSANTE WEETJES

Aretas IV (9 v. Chr. - 40 koning van de Nabateeërs)
Aretas volgde Obodas III maar was waarschijnlijk niet zijn zoon. Wie hij precies was is niet duidelijk behalve dat
zijn eigenlijke naam Aeneas was. Hij verhief zichzelf tot koning zonder de toestemming van keizer Augustus te
vragen en deze weigerde hem daarom aanvankelijk te erkennen. Onder hem bereikte -ondanks de dreigende
politieke toestand- het Nabateese koninkrijk zijn culturele hoogtepunt. In 36 voerde hij oorlog tegen Herodes
Antipas die zijn vrouw, de dochter van Aretas had verstoten. Aretas, die genoemd wordt in 2 Kor 11:32-33,
werd opgevolgd door Malichus II.
Bron: Wikipedia
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Kaart van het Romeinse rijk onder Hadrian (regeerde van 117-138 n.C.), welke de locatie van Arabes Nabetaei
(Nabatea Arabai) aangeeft in het woestijngebied rond de Romeinse provincie Arabia Petraea.
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Nabatean Arabai

BIJBELLES
INLEIDING
Tot nu toe is het de mens niet gelukt om de verspreiding van het evangelie te doen stoppen. De Joden in
Jeruzalem doodden Zijn dienaar Stefanus en ook dit hield het evangelie niet tegen. Vele mensen waren
vijanden van Christus geworden en probeerden er alles aan te doen om de verspreiding van het evangelie te
doen stoppen. Zoals we in de les zullen zien, werkten hun inspanningen niet. In Handelingen 9 laat Lukas zien
hoe God een van de ergste vijanden van de kerk koos om de verspreiding van het evangelie voort te zetten.
Laten we eens kijken hoe God een van Zijn vijanden veranderde in een dienaar van de Heer Jezus Christus.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Hoe wordt Saulus gezien aan het begin van de tekst?
Saulus haatte de kerk heel erg. Zoveel zelfs dat hij van huis tot huis ging om elke Christen die hij zag te
arresteren. Saulus had al toestemming gekregen van de hogepriester om degene, die Christus volgden,
te straffen. Lukas vermeld dat Saulus zelfs enige van deze Christenen ter dood bracht (26:10).
 Waarom zou Saulus zoiets doen tegen de kerk?
Lukas schrijft dat Saulus een Farizeeër was, iemand die wanhopig probeerde God te behagen met hun
daden. Het droevige echter is dat Saulus er zeker van was dat hij God behaagde met zijn daden, zelfs
de vervolging van degene die de naam van Jezus aanriepen. Hij geloofde dat hij Gods vriend was,
maar in werkelijkheid was hij Gods vijand.
 Wat gebeurde er met Saulus terwijl hij op weg was om Christenen te vervolgen?
Hoewel Saulus Zijn vijand was, had God genade voor Saulus en maakte Hij zich aan hem bekend. Toen
Saulus vlak bij de plaats Damascus kwam, scheen er plotseling een fel licht rond hem. Het licht kwam
uit de hemel en was zo fel, dat een ieder die bij Saulus waren, op de grond viel uit vrees voor God.
 Wat werd eer aan Saulus gevraagd op de weg naar Damascus?
Plots kwam er een stem vanuit het licht uit de hemel. De stem vroeg aan Saulus, “Saul, Saul, waarom
vervolg je mij?” (9:4). Saulus begreep niet dat als hij de kerk vervolgde, dat hij eigenlijk God zelf
vervolgde. Saulus stelde al bevend een vraag, waarvan hij eigenlijk het antwoord wel wist, “Wie bent
u, Heer?” Hij wist dat hij tegen de Heer zelf sprak, want de enige die hij vervolgde waren degene die de
naam van Jezus aanriepen.
 Wat was het antwoord van Jezus op de vraag van Saulus?
Jezus antwoorde Saulus’ vraag, zeggende, “Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de
hielen tegen de prikkels te slaan.” (HSV). Een prikkel was een soort stok die gebruikt werd om een dier
voort te bewegen in een richting die jij wilde. Jezus schetste Saulus als een dier, dat koppig weigerde
om te gaan waar zijn meester verlangde dat hij zou gaan. Saulus had Christus gezien. Zijn enige
reactie was dat hij zich nu onderwierp aan de Heer Jezus en Hem vroeg wat Hij verlangde dat hij ging
doen. Jezus vertelde Saulus om op te staan en de stad binnen te gaan. Van daaruit zou hij verteld
worden wat te doen. Dit zou het begin van God zijn waardoor Saulus grote dingen ging doen.
 Wat was Saulus’ lichamelijke conditie, nadat hij Christus op de weg naar de stad had gezien?
Toen Saulus zijn ogen opende, realiseerde hij zich dat hij verblind was door het felle licht. Gebroken en
hulpeloos, werd Saulus aan de hand naar Damascus geleid. Voor drie dagen was Saulus zonder zicht.
Hij at en dronk niets. Gedurende die drie dagen had Saulus een visioen van een man, genaamd
Ananias, die binnen kwam en zijn hand op hem legde, zodat hij zijn zicht terug kreeg.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 Saulus’ verzet tegen Christus (Hand.9:1-2)
 Saulus’ bekering en roeping (Hand.9:3-18)
 Saulus’ bediening in Damascus (Hand.9:19-25)
 Saulus’ bediening in Jeruzalem (Hand.9:26-30)











7

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.



Hoe reageert de discipel Ananias op de instructies van de Heer om Saulus te bezoeken?
Lukas schrijft dat de Heer sprak tot de gelovige Ananias, gaf hem een beschrijving van waar Saulus
verbleef en gaf hem de opdracht om Saulus te genezen (9:10-12). Ananias kende Saulus en hoeveel hij
de Christenen haatte. Hij twijfelde aan de opdracht van de Heer, omdat hij gehoord had wat Saulus
gedaan had aan de heiligen in en buiten Jeruzalem.
Hoe stelt de Heer Ananias gerust?
Net zoals de Heer Saulus’ toekomstige bediening bekend had gemaakt, zo maakt Hij ook aan Ananias
bekend dat Hij Saulus had gekozen om Zijn getuige te zijn aan zowel de heidenen, koningen en de
kinderen van Israël (9:15). Als toevoeging bij de verkondiging van Zijn naam, vertelde Jezus aan
Ananias dat Saulus ook zou lijden voor Zijn naam. God zou de naam Van Jezus verhogen, niet alleen
door Saulus’ prediking, maar ook door zijn lijden. Ananias gehoorzaamde God en ging naar Saulus.
Ervan verzekerd dat de Heer wist wat Hij deed, ging Ananias het huis binnen waar Saulus verbleef,
noemde hem zijn eigen broeder en vertelde hem dat de Heer Jezus hem gestuurd had. Dit alles
gebeurde toen Saulus net het visioen gezien had.
Wat gebeurde er toen Ananias zijn handen op Saulus legde?
Lukas schrijft dat toen Ananias zijn handen op Saulus legde, hij onmiddellijk zijn zicht als de Heilige
Geest ontving. Op dat moment verwelkomde Ananias Saulus als zijn broeder en riep hem op om zijn
toewijding aan Christus publiekelijk bekend te maken door gedoopt te worden. Hoewel Saulus de
gemeente vervolgd had, kon hij ervan verzekerd zijn dat zijn zonden weggewassen waren (22:16) en
dat God hem zeker apart gezet had om het evangelie te verkondigen, niet alleen aan de Joden, maar
ook aan de heidenen.
Wat gaat Saulus doen, nadat hij in Damascus gedoopt is?
Na zijn doop, brengt Saulus enige dagen door bij de heiligen in Damascus. Zo snel als het kon, predikte
Saulus Christus in de synagoge, dat Hij de Zoon van God is. Omdat God zijn ogen geopend had,
begreep Saulus nu dat Gods Woord Gods Zoon verkondigde. Degene die Saulus aanhoorden, waren
natuurlijk verbaasd over zijn complete verandering (19:21). Saulus was naar Damascus gekomen om
degene die Jezus’ naam aanriepen gevangen te nemen, maar nu riep hij niet alleen Jezus’ naam aan,
maar probeerde hij anderen te voertuigen om hetzelfde te doen.
Hoe lukt het Saulus om uit Damascus te vluchten?
De vervolging die God beloofd had, begon in Damascus waar de Joden planden om hem te doden.
Toen Saulus achter dit complot kwam, probeerde hij uit de stad te vluchten, maar de poorten werden
in de gaten gehouden door de Joden “zowel overdag als ’s nachts” (9:24). Vanwege deze vervolging,
ontsnapte Saulus en “de discipelen namen hem 's nachts mee en lieten hem door een opening in de
muur neer, door hem in een mand te laten zakken” (9:25). Saulus’ lijden voor de naam van Jezus was
begonnen.
Wie van de discipelen was bereid om Saulus te accepteren, toen hij in Jeruzalem aankwam?
Zelfs na drie dagen waren de discipelen nog bevreesd voor Saulus en geloofden niet dat hij een
volgeling was. Barnabas geloofde Saulus en bracht hem bij de apostelen (9:27). Saulus vertelde aan de
apostelen hoe hij de Heer gezien en gesproken had en dat hij in Damascus gepredikt had. Nadat hij
door de apostelen geaccepteerd was, begon Saulus in Jeruzalem te prediken.
Hoe ontvingen de Joden in Jeruzalem de prediking van Saulus?
De reactie van de Joden op het evangelie was door de jaren heen niet veranderd. Ze bleven Jezus
haten en als Saulus Christus predikte, haatten ze Saulus. Vanwege hun haat tegen Christus,
probeerden de Joden in Jeruzalem Saulus te doden, net zoals ze gedaan hadden bij Stefanus. Bij het
horen van het plan om Saulus te doden, brachten de gelovigen in Jeruzalem hem buiten de stad en
stuurden hem op een boot richting Caesarea. De wil van de Heer voor Saulus werd nog steeds vervuld,
beide door de prediking als door zijn lijden.
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Om een vijand van God te zijn is een vreselijk iets, dat geoordeeld zal worden voor de Heer. Gelukkig voor ons
is dat Gods genade ook voor ons is, net zoals het voor Saulus was. Daarom zouden we onze daden moeten
onderzoeken, om te zien of we werkelijk God behagen. Als onze daden bewijzen dat we een vijand van God
zijn, zouden we zoals Saulus moeten reageren en onszelf onderwerpen aan Christus en bekeren van onze
zonden. Iedereen die zich onderworpen heeft zou zich moeten verheugen dat God ons wilde liefhebben, die
eens een vijand van Hem waren, door ons tot Zijn kinderen te maken.

8
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SAMENVATTING
Na de dood van Stefanus, ging Saulus door met de vervolging van de gemeente. Hoewel hij dacht dat hij God
behaagde, was Saulus een vijand van God geworden. Gelukkig voor Saulus had God geen plan voor hem om
hem terug te betalen voor al de schade die hij de gemeente van Christus had toegebracht. Gods plan was om
de genade en vergeving aan Saulus te verlengen en hem te gebruiken om het evangelie aan de Joden en de
heidenen te brengen. Om Saulus te bekeren van een vijand naar een vriend, koos God ervoor om zichzelf op de
weg naar Damascus bekend te maken aan Saulus. Verblind door een fel licht, had Saulus degene die hij
vervolgde, Jezus Christus, gezien. Op die weg instrueert de Heer Jezus Saulus dat hij het evangelie aan de
heidenen zal brengen en dat hij zal lijden vanwege Zijn naam. Saulus verlangde nu om eer aan Gods Zoon Jezus
te brengen. Na het bezoek van de discipelen Ananias, ontving Saulus zowel zijn zicht als de Heilige Geest.
Saulus was nu voorbereid om het werk van de Heer te doen en begon vrijmoedig Christus te prediken in
Damascus en Jeruzalem. In beide plaatsen haatten de Joden Christus en probeerden ze Saulus te doden. Vanaf
dat moment was Saulus gehoorzaam om het evangelie aan alle mensen te verkondigen en veel te lijden voor
de naam van Christus.

CRÈCHELES
Er was een gemene man die de volgelingen van Jezus wilde vangen.
Zijn naam was Saulus.
Hij wist zeker dat alles wat hij over Jezus had gehoord niet waar was.
Dus nam hij de mensen die in Jezus geloofden gevangen en doodde hen zelfs.

Maar God wilde dat Saulus voor Hem ging werken.
Op een dag, toen Saulus op reis was, stuurde God een helder licht.
Het was zo fel, dat Saulus op de grond viel.

“Saulus, waarom vervolg je mij?” zei een stem uit het licht.
“Wie bent u?” vroeg Saulus.

Toen Saulus opstond was hij blind.
Zijn vrienden moesten hem naar de stad brengen.
Saulus wilde drie dagen niets eten of drinken.

God stuurde een man die Ananias heette naar Saulus.

Ananias was bang voor Saulus.
Maar Ananias vertrouwde op Jezus en ging toch op weg.

Ananias bad en Saulus kon weer zien.
God veranderde het hart van Saulus.
Hij werd vriendelijk voor de mensen die in Jezus geloofden.
Nu was hij geen vijand van God meer, maar een vriend.
Saulus wilde dat iedereen wist dat Jezus de Redder was die God had beloofd.
Overal waar hij kwam vertelde hij de mensen dan ook wat hij over Jezus wist.

HANDELINGEN LES 9 SAULUS WORDT OP WEG NAAR DAMASCUS BEKEERD

Hij moest voor Saulus bidden, zodat hij opnieuw kon zien.
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“Ik ben Jezus. Sta nu op en ga de stad in.”

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.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Handelingen Les 7).
Heeft elk kind de kubus nog? Zie hiervoor Handelingen les 7, “memorievers.” Maak eventueel een kubus om te
gebruiken bij de herhaling.

Belangrijk werk
Neem voorwerpen mee waar de kinderen bekend mee zijn en die zij verbinden aan bepaald werk. Voorbeelden
zijn een brandweer wagen of een politieauto. Spreek met de kinderen waarom dit belangrijk werk is. Vandaag
leren we over een man, genaamd Saulus, voor welke God een belangrijk werk gepland had.
Wegwijzer
Maak een wegwijzer voor de les. Deze week zijn dit (in tegenovergestelde richting wijzende) Jeruzalem en
Damascus. (Afgelopen week was het Jeruzalem en Gaza; volgende week verandert dit in of voeg je Caesarea en
Joppe toe.)
Lesondersteuning
In de les zijn er verschillende belangrijke elementen die benadrukt kunnen worden. Enige van die elementen
zijn: 1. Saulus’ onderwerping aan Christus, 2. Zijn berouw, 3. Zijn doop, 4. Zijn getuigenis aangaande Christus, 5.
De vervolging die hij leed, 6. De gemeente van Christus. Om de kinderen te helpen om deze elementen te
kunnen onthouden, zijn er een aantal visuele hulpmiddelen voor het lesgeven:
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Moeilijke begrippen
 Heiden: Een heiden is een ieder die geen Jood is. Heiden is een uitdrukking voor een groep mensen
die van een ander ras en religie waren dan Joden. Verwijs naar rassen waarmee de kinderen bekend
zijn, zoals Italiaans of Aziatisch, om het begrip “Heiden” uit te leggen. Religie was een beslissende
manier dat de Joden anders waren dan de heidenen. Leg uit hoe religie bepaalde wie de Joden waren,
door de verschillen in de culturen van vandaag te bespreken, zoals uniek voedsel of vieringen.
Bijvoorbeeld is 11 november een speciale dag in België, maar niet voor mensen in andere landen. Alle
Joden geloofden eigenlijk hetzelfde en de heidenen waren mensen die niet dezelfde dingen geloofden.
Heidenen waren deel van een andere familie en zij geloofden andere dingen dan de Joodse mensen.
 Prikkels: En prikkel is een soort prikstok die gebruikt wordt om vee voort te bewegen. Dieren trokken
karren en droegen dingen voor mensen, maar soms liepen ze te langzaam, stopten ze of gingen ze de
verkeerde kant op. Een prikkel werd dan gebruikt om hen weer te laten lopen of de juiste richting op
te laten gaan. Spreek over manieren hoe wij vandaag de dag dieren voortbewegen, zoals leiband voor
honden of teugels voor een paard.
 Uitverkoren instrument: een instrument is een gereedschap dat gebruikt wordt om een speciale taak
te doen. God noemt Paulus een uitverkoren instrument, omdat Hij Paulus uitkoos om een speciale
taak te doen. God vergelijkt een persoon met een instrument om te laten zien dat Hij specifiek Paulus
koos en hem uitkoos voor een specifieke reden.
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IJSBREKERTJES
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Handen die het opgeven – Saulus’ onderwerping aan Christus
Pijl die zich omkeert – berouw
Water – doop
Groep mensen – gemeente van Christus
Getuigenis – open mond
Vervolging – Saulus in een mand

Saulus
Spreek met de kinderen over waarom de mensen Saulus wilden doden. Spreek met hen over hoe hij Christene
haatte en christenen in de gevangenis gooide. Leg uit dat vele mensen van Saulus’ vervolging afwisten. Hij was
befaamd om zijn wreedheid.
Spreek met de kinderen over wat nu Saulus Gods vijand maakte. Na uitleg over dat christenen deel zijn van
Gods gezin, vraag je de kinderen wat zij vinden van als iemand gemeen is tegen een van hun familieleden.
Spreek over hoe christenen Gods boodschappers zijn, dus wanneer Saulus christenen aanviel, dat hij eigenlijk
tegen God was.
Spreek over waarom Saulus dacht dat hij het goede deed. De christenen onderwezen dat Jezus de Messias was,
de persoon waarvan de Joden geloofden dat hij hen zou redden en hun koning zou zijn. Omdat Saulus Jezus
afwees, geloofde hij dat de christenen leugens vertelden en valse leer verkondigden. Saulus hield van Gods
Woord, de Thora, en wilde er alles aan doen om dat te beschermen. Hij vervolgde christenen, omdat hij
geloofde dat God wilde dat hij dit deed en omdat hij zoveel gaf om zijn religie. Saulus dacht dat hij de waarheid
beschermde, maar in werkelijkheid vocht hij er tegen.

Saulus in een mand
Benodigdheden: Saulus figuur, papieren bekertje, 2 repen papier, nietmachine, lint. Geef de kinderen elk van
het bovenstaande materiaal en vertel hen dat sommige mensen erg boos waren op Saulus, omdat hij het
evangelie vertelde. Laat hen de repen aan de bovenzijde van het bekertje vast nieten, zodat ze boven de rand
uit komen. Vouw de zijden naar beneden, om handvaten te maken. Maak daarna gaten in de beker en maak
hier het lint aan vast. Als laatste plakken ze Saulus in de mand.
Op weg naar Damascus
Geef elk kind een kopie van het blad “Op weg naar Damascus.” Laat hen het onderste gedeelte langs de vette
lijn afknippen en dan de rechthoek met Saulus uitknippen. Laat hen daarna elke afbeelding inkleuren en
bevestig de rechthoek met Saulus met een splitpen in de cirkel. Draai Saulus langs de weg en herhaal de les.
Naar Damascus en terug
Geef elk kind een kopie van het blad “Naar Damascus en terug” waarop de twee wegwijzers staan. Laat hen dit
kleuren. Laat hen daarna het blad doormidden vouwen, met de ruggen tegen elkaar. Plak deze aaneen. Geef
elk kind een boze Saulus en een niet-boze Saulus en laat hen die inkleuren en daarna uitknippen. Plak de boze
Saulus bij vers 1-2 en de niet-boze Saulus bij vers 28.
Saulus ontsnapt
Geef elk kind een kopie van het blad “Saulus ontsnapt” en Saulus in een mand. Maak een gat in het blad net
onder de man zijn hand en in de mand net onder de knoop. Doe garen door de gaten en maak een knoop aan
de uiteinden. De kinderen kunnen aan het garen trekken en Saulus neerlaten.
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KNUTSELACTIVITEITJES
Ik zie niks
Om Saulus’ blindheid op de weg naar Damascus te illustreren, laat je de kinderen hun ogen toe doen. Laat hen
naar verschillende geluiden luisteren en laat hen raden wat elk geluid is. Vraag hen of het moeilijk is dat ze
niets kunnen zien. Vertel hen dat ze in de les vandaag zullen leren over een man, genaamd Saulus, die voor een
poos niets kon zien.

Tik, tik, wie ben ik?
Een van de gebeurtenissen die vandaag in de les gebeurt, is als Ananias zijn handen op Saulus legt, zodat hij
zowel zijn zicht als de Heilige Geest krijgt. Voordat de les begint kun je dit spelletje spelen, dat lijkt op het
spelletje “tik, tik, wie ben ik?” Alle kinderen sluiten hun ogen, kies een kind die Ananias speelt. Ananias, terwijl
de rest van de kinderen hun ogen toe heeft en de hoofden gebogen, gaat langs een aantal kinderen en tikt
deze op de schouder. Nadat Ananias is gaan zitten, komen de kinderen die getikt zijn naar voren en proberen te
raden wie Ananias is.
Beeld het uit
Een boeiende manier om de les te onderwijzen, is om Saulus een bezoek te laten brengen tijdens de les. Laat
een gast of een andere lesgever zich verkleden in kleding uit Bijbelse tijden. Na de gast als Saulus te hebben
voorgesteld, zal de gast de les verder onderwijzen alsof hij de werkelijke Saulus was die Christus op de weg
naar Damascus ontmoet had. De gast zal de kinderen vertellen over zijn bekering en dan al zijn lijden
beschrijven vanwege zijn gehoorzaamheid aan Christus om het evangelie te verkondigen.
Sta stil
In een vorige les dramatiseerden we dat Saulus iemand vervolgde en dat we daarna de scène stil lieten staan
terwijl het “evangelie zich verspreidde.” Begin de les met de stilstaande scène en laat daarna de les doorgaan
over Saulus die de christenen in Jeruzalem vervolgd en brieven ontvangt om hen in Damascus te arresteren.
De blinde Saulus
Maak een hindernisparcours in het lokaal. Blinddoek een kind en laat een ander hem begeleiden doorheen de
hindernissen. Wanneer ze het einde van het parcours bereikt hebben, laat je hen de woorden van Ananias aan
Paulus lezen in Hand.9:17.
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Religieuze leiders, mag ik?
Speel dit spel met de kinderen. Laat hen aan de ene kant van het lokaal in een rij naast elkaar staan en een
lesgever aan de andere kant. Laat hen de hand opsteken en toestemming vragen om een aantal en de grootte
van de stappen te mogen nemen. Bijvoorbeeld, “Religieuze leiders, mogen wij drie grote stappen nemen?”
waarop jij antwoord met “ja” of “nee.” Wijs een lesgever of kind als die Saulus is. als die persoon genoemd
wordt, zal hij om toestemming vragen om een speciale categorie kinderen, die bijvoorbeeld allen rood dragen,
te arresteren. Als jij “ja” zegt, moeten alle kinderen die rood dragen weer terug naar de startlijn. Het doel is om
de religieuze leiders te bereiken. Dit kan ook gespeeld worden dat de religieuze leiders geblinddoekt worden,
zodat ze niet kunnen zien hoe ver de kinderen zijn.
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Stop en wacht
Speel een spel met de kinderen waar ze stil moeten staan en daarna wachten. Leg uit dat ze vandaag zullen
leren over Saulus die drie dagen moest wachten, zonder iets te kunnen zien. Hij at of dronk niets in deze lange
drie dagen. Spreek met de kinderen over momenten waarin zij moesten wachten.
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God verandert zondaren
Geef elk kind een kopie van de bladen “God verandert zondaren.” Ze kunnen dit individueel, in een groep of
thuis invullen.
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OP WEG NAAR DAMASCUS
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NAAR DAMASCUS
… EN TERUG
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NAAR DAMASCUS EN TERUG

16

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

HANDELINGEN LES 9 SAULUS WORDT OP WEG NAAR DAMASCUS BEKEERD

SAULUS ONTSNAPT
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SAULUS ONTSNAPT
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SAULUS WORDT OP WEG NAAR DAMASCUS BEKEERD
(HANDREIKING KINDEREN)
HANDELINGEN 9:1-31

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

Juist of fout: Saulus wilde degenen die Christus volgden arresteren en
vermoorden. ________________________________________________

 Wie sprak tot Saulus terwijl hij op weg was naar Damascus? __________
 Toen Saulus Christenen vervolgde, vervolgde hij ook ________________ .

_______________ ?” (Hand.9:6)
 Saulus _______________ , _______________ en _______________ niet
gedurende drie dagen.
 De Here zei tegen Ananias dat hij _______________________________ .
 NAAR DE STRAAT MOEST GAAN DIE DE RECHTE WORDT GENOEMD.
 NAAR SAULUS MOEST VRAGEN.
 ZIJN HAND OP SAULUS MOEST LEGGEN
 ALLE MOGELIJKHEDEN ZIJN JUIST.
 Na het ontvangen van de Heilige Geest en zijn zicht, werd Saulus
_______________ (Hand.9:18).
 Saulus predikte dat Christus de ______________ was.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Saulus vroeg aan Jezus: “ _______________ wat wilt U dat ik
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KLEURPLAAT 1
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