
Les 5   PINKSTEREN 

Lezen uit de bijbel      Hand. 8:1-4 

 

  

Saulus keurde de moord op hem (Stefanus) goed.  

Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in 
Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering 
van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide 
dodenklacht voor hem. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen 
en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de 
gevangenis.  
  

Verklaring:  

Saulus … hij wordt later Paulus genoemd, wat kleine betekent.  

Judea en Samaria:  Dat zijn twee provincies in Israël  
  

  

  

 
 
 
 
 
 
Kringgesprek   week 26 
(Ong. 5 minuten) 

  

Kun je wel van menig veranderen?  
Je schreeuwt eerst: ‘Ik heb gelijk, zo is het en niet anders,’en later kom je 
erachter dat je fout zat?  
Ben je wel eens fanatiek? Fanatiek voor Feijenoordof Ajax zijn en er dan 
ook voor gaan knokken?  
In de oorlog waren er mensen die fanatiek voor Hitler waren, maar er later 

reuze spijt van kregen.  
In zo’n geval zegt men wel: Ik ben ervan bekeerd.  
Bekering betekent 180 graden omkeren. Kunnen wij anderen bekeren? Nee, dat doet 
de Heilige Geest.  
  

  

  

 



51 – De ontmoeting   
  

  

't Was eigenlijk eerst langs Saulus heengegaan, al dat gedoe met die volgelingen van Jezus. 
Dat kwam natuurlijk door die moeilijke proefwerken. Sjonge, zeg. Er kwam heel wat voor kijken 
om godsdienstleraar te worden. Tientallen boekrollen moest je daarbij doorworstelen. En vooral 
vragen stellen. Kleine magere Saulus met wat felle ogen in een smal gezicht glimlacht bij 
zichzelf. Ja, vragen stellen kon hij goed. Wat keek Gamaliël, zijn leraar, vaak verrast op als hij 
weer eens een intelligente vraag op de proppen kwam. Maar nu hij weer wat meer vrije tijd 
heeft en door Jeruzalem zwerft, wordt hij plotseling overal geconfronteerd met die volgelingen 
van Jezus, die mensen van de weg, zoals ze ook wel genoemd worden. Het maakt hem 
nieuwsgierig en kwaad tegelijk. Op hoeken van straten staan ze met elkaar te praten. Ze delen 
voedsel uit aan bedelaars en komen een paar keer per dag samen om te bidden. De stad gonst 
van de nieuwtjes. Op de markt vertelt men van wonderen die gebeuren. Saul irriteert zich 
eraan. De leiders van het volk hadden echt gehoopt dat het uit zou zijn met die verkeerde leer 
na de dood van Jezus. Hij besluit maar weer terug te gaan naar de bijgebouwen van de tempel. 
Dan kan hij tenminste nog een tijdje rustig studeren. Maar dat is verkeerd gedacht. Er is iets 
aan de hand. 
 
Oog in oog te staan met zo'n fanatieke volgeling van Jezus, dat is weer wat anders dan op een 
afstandje de zaak bekijken. Ze hebben Stefanus gegrepen, één van de leiders van de Jezus 
groep. Geleund tegen de muur van de zaal van het Sanhedrin staat Saul te luisteren naar het 
verhoor. De man, wat armoedig gekleed, met moddervlekken op zijn jas, wordt van alle kanten 
beschuldigd door een paar Joden uit Alexandrië. Met hun lange prikvingers wijzen ze naar 
Stefanus. 
'Die dáár, vertelt mensen dat Jezus zal terugkeren en de tempel afbreken. Ook zal hij de wet 
van Mozes veranderen.' 
Stefanus verdedigt zich uitstekend. Saul wordt werkelijk geboeid door zijn betoog. Hij begint bij 
Abraham en gaat dan door de Bijbel heen om aan te tonen dat God niet in een gebouw woont, 
maar in de harten van de mensen. Je kunt er geen speld tussen krijgen... Plotseling wordt hij 
fel, erg fel. Hij beschuldigt hen nota bene van moord op de profeten. 
'Stijfkoppen die jullie zijn! Alle profeten hebben voorspeld dat de Messias zou komen en toen hij 
er was... hebben jullie hem gedood. Jullie houden zelf de wet niet.' 
 
Als je iemand hebt zien doodgooien met stenen, vergeet je dat je leven niet meer. Je weet nog 
precies hoe hij stierf en wat zijn laatste woorden waren. Saulus maakt dat mee. Het is gruwelijk. 
'Ik zie Jezus aan Gods rechterzijde staan!' roept Stefanus met een gezicht als van een engel 
voordat een gemene steen hem raakt. 
Saul, die niet mee kan gooien, omdat hij op de jassen moet passen, voelt een rood waas voor 
zijn ogen komen. Dit is godslastering. Vreselijk. Weg met die man.' 
 
Er wordt na de terechtstelling van Stefanus langdurig vergaderd in het Sanhedrin en men 
besluit om radicaal een eind te maken aan die verkeerde leer. Elke volgeling van Jezus zal 
worden gedood of voorgoed achter de tralies gestopt. En wie krijgt de leiding van die actie? 
Saul! Wat een uitdaging. Vol ijver gaat hij aan de slag. Zelfs in de nacht sleurt hij nog 
eigenhandig mensen van hun bed. Er klinkt gehuil en geschreeuw in de kleine huizen van de 
achterbuurten. Ja, Saul vernietigt de Jezusgroep. En dan is hij nog niet tevreden. Zelfs de 
gevluchten gaat hij nog achterna naar Damaskus met schriftelijke toestemming van de 
Hogepriester. 
 
Klippeklappe, klippeklappe! Zo doen de hoefjes van de ezels. Het is een lange hete tocht naar 
Damaskus. Voor Paulus uit rijden wat soldaten. En om hen heen ook. Saul is blij dat ze binnen 
een uur in Damaskus zullen zijn. Hoe zal hij straks de zaak het beste kunnen aanpakken? 
Zouden die Jezusmensen al op de hoogte zijn van zijn komst? Hij probeert zich hun gezichten 
voor te stellen. Geschrokken gezichten, kindergezichten ook... Het beeld van Stefanus komt 
hem weer voor ogen en van... JEZUS!! 
O, wat gebeurt er? Plotseling een licht, een verblindend licht. 



Saul slaat zijn handen voor zijn ogen, de ezel glijdt onder hem weg. Bons! Daar ligtie. Zijn hart 
gaat als een gek te keer. 
'Saul,' hoort hij iemand roepen, 'Saul, waarom vervolg je MIJ?' 
Mij? Mij?... Wie is Mij? Saul is in de war. 'Wie bent u, Heer?...' 
'IK BEN JEZUS, DIE JIJ VERVOLGT. Maar sta op en ga de stad binnen. Daar zal je gezegd 
worden wat je doen moet.' 
klinkt het helder en klaar. Hè? Is dit Jezus? Dat kan toch niet? Die is toch dood??? Saul kan het 
niet verwerken. Lang nadat het licht is gedoofd staat hij op, maar zijn ogen zijn verblind. 
 
Blind zijn is heel erg. Maar te weten dat je schuldig bent aan de dood van honderden mensen, 
dat is ondraaglijk. Een shock! 
Totaal kapot zit Paulus een paar uur later in zijn hotel in de Rechte Straat te Damaskus. Hij wil 
niet eten of drinken. 
'O God, ik ben een crimineel, ik die de wet zo precies hield! Hoe kan ik ooit voor uw troon 
verschijnen.' 
Drie dagen en drie nachten gaan voorbij. Maar dag of nacht, het maakt niets uit. Saul zit voor 
zich uit te staren zonder eten of drinken. Hij ziet er geen gat meer in... 
 
Er wordt op de deur geklopt. Een man stapt binnen. Het is Ananias, één van de Jezusmensen 
uit Damaskus. Ook dat nog! Saul zou wel door de grond willen zakken van schaamte. Maar 
Ananias zegt vriendelijk: 'Saul, broeder, Jezus stuurt mij naar je toe. Hij wil jou gebruiken in zijn 
dienst.' Even is het doodstil. De woorden blijven tussen hen hangen. Dan barst Saul los: 'O 
God, is er dan nog vergeving voor mij?' Ja hoor! Twee handen worden op zijn hoofd gelegd. 
Troostende, vergevende handen. Een grote liefde stroomt door hem heen. Als Saul zijn ogen 
opent kan hij weer zien. Door zijn tranen heen. Wat een machtig ogenblik. 
 
En hoe nu verder? Saul, de afgestudeerde veelbelovende schriftgeleerde moet weer opnieuw 
beginnen te leren. Dit keer van Jezus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gebed   
  

    Wij hebben bewondering 
voor u, Jezus, dat u van 

slechte mensen nog 
goede mensen kunt 

maken.      

    

  Er is hoop op 
verandering. We 
bidden voor hen 
die verslaafd zijn,  
voor hen die hard 
zijn of agressief. 
Als ze u ontmoeten 
kunnen ze 
veranderen.  
Danku daarvoor  

 

U wilt ook dat wijzelf 
veranderen en op u 

gaan lijken. Danku dat 
we al zo jong van u 
mogen horen. Wilt u 
ons maar vormen, 

zoals klei in de hand 
van de pottenbakker.  

  

    Danku dat er elke dag 
mensen zijn die zich 
bekeren in honderden 
landen. En dat kinderen 
ervan profiteren. U krijgt 
daarvoor de eer. Amen.  

    

  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opdracht     
  

Als je blind bent kun je met brailleschrift lezen. De puntjes zijn namelijk te voelen. Je kunt het 

met een speld doen, maar voor het gemak tekenen wij het maar even. 

Schrijf eens op in brailleschrift: Wie bent u Heer 

Dat was namelijk wat Saulus aan Jezus vroeg. Begin met zes punten twee aan twee onder 

elkaar te zetten voor elke letter.  

Als je het leuk vindt kun je nog een kleine zin maken. Kunnen de anderen het lezen?  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Tekst    

 

 

  
  
Kun je deze tekst vlot opzeggen? 
Zo niet, kijk dan even verder op deze pagina.  

  

  

dan zal hij, die trouw ons 

en Belijden we onze zonden, van alle kwaad. 

en rechtvaardig is, onze zonden vergeven ons reinigen 
    1 Joh. 1:9 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Belijden we onze zonden,  
dan zal hij,  
die trouw  
en rechtvaardig is,  
ons  
onze zonden vergeven  
en  
ons reinigen  
van alle kwaad. 
  
1 Joh. 1:9 
 
 



 

Activiteit   
 

* maak het werkblad 43a  Die St. Paul’s Cathedral is vernoemd naar Paulus. Daarom staat 

hij op het werkblad 



 
 



 

 

*Vul thermometers in.  

Paulus was na zijn bekering heel hot voor Jezus. Hij maakte grote zendingsreizen en moest 

veel lijden uit liefde voor Jezus.  

Hier zijn vijf thermometers om te controleren hoe warm je voor Jezus bent.   

1. Met Hem praten. Schat eens in hoe vaak je dat doet, kleur dan in.  
2. Geld geven aan Hem. Bidden voor zendelingen. Doe je dat niet, of weinig of vaak.  
3. Dingen voor Hem doen, zoals je moeder helpen met de afwas, enzovoorts. Vul eens 

in.  
4. Bidden en bijbellezen. Elke dag of nooit… soms?  
5. Naar de kerk, kinderdienst of bijbelclub gaan. Ben je er altijd?  

 

              

     praten              geven              doen            bidden          gemeente  

Dit papiertje is eigenlijk alleen maar voor jezelf. Als je wilt kun je er samen over 
praten.  

Het is niet om op te scheppen, maar om erover na te denken. Jezus was zo dol 
op jou, dat Hij voor je stierf. Dat deed gloeiende pijn!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of: Bingo Pinksteren 

  



Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer? 

Vul de antwoorden in en zie de oplossing onderaan deze pagina.   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Wie bedreigde de volgelingen van 

Jezus met de dood?   

1 Onderweg zag hij een groot licht.  

2 Wie gaf hem aanbevelingsbrieven 

voor de synagoges in Damaskus? 

2 Jezus 

3 Waardoor viel hij op de grond?  3 Drie dagen 

4 Wat zei de stem tegen hem? 4 De hogepriester 

5 Van wie was die stem? 5 De rechte straat 

6 Hoeveel dagen at en dronk de blinde 

Saulus niet?  

6 Ananias 

7 In welke straat verbleef Saulus?  7 Saulus 

8 Wie heeft hem de handen opgelegd, 

zodat hij weer kon zien? 

8 Saul, Saul, waarom vervolg je mij? 

9 Wat ging Saulus ogenblikkelijk doen?  9 In een mand over de stadsmuur.  

10 Hoe moest hij de stad uitvluchten?  10 In de synagoges vertellen dat Jezus 

de Zoon van God was.  

  

Antwoorden: 1-     2-     3-      4-     5-      6-      7-      8-      9-     10- 
  

  

  

  

  

  

  

  

 Oplossing: 1-7   2-4    3- 1   4- 8   5-2    6-3    7-5     8-6     9-10    10-9 


