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Themalied

Brieven vol liefde

Brieven vol liefde
Strofe 1
Wie lang geleden naar Jeruzalem kwam
Zag joodse leiders, maakten iedereen bang
De wet was streng en veel mensen zochten raad
Wie Jezus’ woord geloofde, werd regelrecht gehaat
Meedogenloos was een wrede man als Saulus
Vervolgde Jezus’ volgelingen doelbewust
Hij krijgt in Damascus een roep van Jezus
Bekeerd als Paulus keert hij weer terug
Refrein
Brieven vol liefde aan vrienden van Paulus
Woorden die zeggen hoe jij leven moet
Leven met liefde en vreugde van Jezus
Leven naar de Geest van God is goed!
Liefde in Jezus,
Van je vriend Paulus
‘Houden van’ is wat hij met ons doet.
Strofe 2
Gepakt met woorden over God onze Heer
Reist Paulus naar steden, dorpen heen en weer.
Zijn stem klonk luid, er werden mensen bekeerd.
Gods woord verspreiden is waar hij voor leeft.
‘Denk niet alleen aan jezelf, ook aan anderen’
‘Zo pluk je liefde, vrede en geluk’
‘Het lichaam van Jezus zijn wij met z’n allen’
Zo sterk zijn zijn woorden, niemand krijgt ze stuk.
Refrein
Strofe 3
Bedreigd, vervolgd en aan steniging ontkomen
Zonder angst schreef hij alles neer
In brieven naar vrienden en alle gelovigen
De martelaar Paulus, wat een heer!
Refrein
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Een kennismaking met Saulus

Leerplandoelen
De leerlingen kunnen zich inleven in de personages van het verhaal.
De leerlingen kunnen de symbolische betekenis vatten van situaties die in Hand. 9, 1-22 voorkomen.
(uit het leerplanthema ‘Bewogen worden en in beweging komen’): De leerlingen bespreken het verhaal van de roeping
van Paulus (Hand. 9, 1-22).

Materialen
Voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 4
t.e.m. p. 5

Voor de leerkracht
 Bijbelverhaal
‘Saulus bekeert zich.’:
hdl. p. 8 en p. 9
 achtergrondinformatie: hdl. p. 10

Voor de klas

Online

www.

 bordboek
 (dvd x nr. x)
 (cd x nr. x: themalied)
 prentenset: prent x
(themabeeld), prent x
en x
 de Bijbelse tijdband

Tips
We hebben voor dit thema een selectie gemaakt van Bijbelteksten over Paulus. De brieven van Paulus komen
in het thema bv. maar beperkt aan bod. Je kunt meer lezen over Paulus in de ‘Handelingen van de Apostelen’
(geschreven door Lucas) of op www.willibrordbijbel.nl. Daar vind je alle teksten, ook in de nieuwe
Bijbelvertaling.
Er bestaan verfilmingen van Paulus’ leven, zoals de film ‘Paul the Apostle’ van Roger Young.
Lees de verhalen van en over Paulus in dit thema en stel jezelf de vraag hoe jij naar Paulus kijkt. Is hij voor
jou een boeiende figuur of een voorbeeld? Of vind je het moeilijk om hem te begrijpen?
Hang het themabeeld (prent x) van Paulus op in de klas.

Vooraf
 Lees de achtergrondinformatie bij het Bijbelverhaal en de achtergrondinformatie over Paulus.
 Hang de Bijbelse tijdband op een goed zichtbare plaats in de klas.

29

Les 1

Paulus

5

Lesverloop
Inleiding: Paulus? Wie? Waar? Wanneer?
bordboek
(dvd x nr. x)

Vertel dat jullie vandaag met een nieuw thema beginnen. Verklap verder nog niets. Wek de
nieuwsgierigheid van de leerlingen. Kijk samen naar het filmpje en bespreek het daarna.
 Wat heb je gezien? (uitwerking volgt op basis van het filmpje)
 Over wie gaat het volgens jullie? een Bijbelse figuur
 Waarom denk je dat? Bijbelse tijdband / namen van plaatsen vroeger en nu
 Wat heb je ontdekt over de Bijbelse figuur? reizen / iets met tenten
 Waar speelt het zich af? Midden-Oosten / Syrië / Turkije / Griekenland
 In welke periode speelt het zich af? periode van het Nieuwe Testament / 2000 jaar
geleden

prentenset: prent x
(themabeeld) en
prent x
de Bijbelse
tijdband

Toon het themabeeld in het bordboek of gebruik de prent uit de prentenset. Dit nieuwe thema
zal over Paulus gaan. Dat is de naam van de Bijbelse figuur uit het beeldfragment dat we net
gezien hebben. Situeer Paulus in tijd en ruimte op basis van de achtergrondinformatie bij deze
les. Gebruik de Bijbelse tijdband en de prent met de landkaart om alles aanschouwelijk te
maken.
Gebruik Google Earth om de streek op te zoeken waar het verhaal van Paulus zich
afspeelt.

Een kennismaking met Saulus/Paulus: Bijbelverhaal ‘Saulus bekeert zich.’
hdl. p. 8 en p. 9

Doe het Bijbelritueel en lees het Bijbelverhaal ‘Saulus bekeert zich.’.

bordboek
prentenset: prent x

Toon op de prent van de Bijbelse boekenkast uit welk Bijbelboek de verhalen over Paulus
komen. Gebruik het bordboek of de prent uit de prentenset. De verhalen over Paulus zitten in
het Nieuwe Testament, in ‘Handelingen’ of ‘Handelingen van de Apostelen’, geschreven door de
evangelist Lucas.
Bespreek het Bijbelverhaal. Ga eerst in op het verloop van het verhaal en sta daarna stil bij
de beeldspraak die gebruikt wordt om de bekering van Saulus duidelijk te maken.
 Hoe heet het hoofdpersonage? Saulus
 Wat leren we over hem? geboren in Tarsus / tentenmaker / slim / leert bij Gamaliël over
het joodse geloof / wil christenen vervolgen / gedreven
 Wat ontdek je over Saulus’ karakter? doorzetter / gedreven / gaat voor iets
 Wat gebeurt er op weg naar Damascus? iets vreemds / Saulus wankelt / begint te zweten /
lijkt niets meer te zien
 Wat gebeurt er de volgende dagen in Damascus? Paulus eet niet / doolt door het huis /
lijkt alsof hij blind is / heeft pijn aan zijn ogen / vrienden maken zich zorgen
 Wie is Ananias en wat is zijn rol? christen / neemt Saulus mee / vertelt over Jezus en over
christen zijn
 Wat gebeurt er met Paulus wanneer hij Ananias ontmoet? kan weer zien / wil leren over de
christenen en over Jezus / bekeert zich en laat zich dopen
 Wat betekenen de beelden ‘niets meer zien’, ‘hand voor de ogen’ en ‘kan weer zien’ uit het
verhaal volgens jou? die beelden willen uitdrukken dat Paulus blind was voor Jezus’
boodschap en door de kennismaking met een christen wel gaat zien / het letterlijke
zien/niet zien staat voor het figuurlijke
 Wat betekent het beeld dat Saulus ‘valt, strompelt, wankelt’? het drukt uit dat er iets
ernstigs met Paulus gebeurt / iets wat zijn leven door elkaar schudt / Saulus is alle
zekerheden in zijn leven kwijt
 Wat betekent dat Saulus ‘door het huis strompelt, niet eet en drinkt, in bed ligt te woelen’?
Saulus is rusteloos / hij weet het niet meer / hij is een zoekende mens
 Probeer eens samen te vatten wat er met Saulus gebeurt in het verhaal. Iets zorgt ervoor
dat Paulus op weg naar Damascus gegrepen wordt door God en het verhaal van Jezus.
Wat het precies is, weten we niet. Na die gebeurtenis is Paulus zoekende. Na een
ontmoeting met een christen bekeert hij zich en wordt hij christen.
 Hoe verandert Paulus’ houding ten opzichte van christenen? van vervolger van christenen
wordt hij verkondiger van het christendom
 Ken je mensen die hun leven radicaal veranderden door een ingrijpende gebeurtenis? Vertel.
 Heb je zelf al situaties meegemaakt die je leven veranderd hebben?
Voeg er nog aan toe dat Saulus van naam veranderde toen hij christen werd. Hij werd Paulus
in plaats van Saulus, maar dat komt in de volgende les nog uitgebreider aan bod.
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Verwerking in het leerwerkboek
leerwerkboek:
p. 4 en p. 5 nr. 2

De leerlingen nemen hun leerwerkboek op p. 4 en p. 5 bij nummer 2. Daar staat een fictieve
profielpagina van Saulus afgebeeld. De leerlingen werken individueel. Ze kunnen de
ontbrekende gegevens aanvullen op basis van het introductiefilmpje en het Bijbelverhaal.
Als ze twijfelen, kunnen ze het Bijbelverhaal op p. 4 bij nummer 1 herlezen. Bespreek en
verbeter de oefening daarna klassikaal.

Tot slot: wat nu?
bordboek
(cd x nr. x:
themalied)
leerwerkboek:
p. 3
prentenset:
prent x

Luister samen een eerste keer naar het Pauluslied ‘Brieven vol liefde’. Geef de leerlingen de
tijd om rustig te luisteren. Ze kunnen de tekst van het Pauluslied ‘Brieven vol liefde’
eventueel volgen in het leerwerkboek op p. 3.
Toon daarna de prent met de afbeeldingen van Saulus als verkondiger van het christelijke
geloof en van Saulus in een mand. Verklap nog niets over het vervolg van het Bijbelverhaal,
maar prikkel de nieuwsgierigheid van de leerlingen. Laat hen nadenken over hoe het verder
kan gaan. Bespreek de scenario’s die ze voorstellen. Mogelijke vragen:
 Wat zie je?
 Wat zou er gebeuren?
 Waarom denk je dat?
Maak de leerlingen nieuwsgierig. In de volgende les horen jullie hoe het verhaal over Paulus
verder gaat!
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Bijbelverhaal
Saulus bekeert zich.
Dit is een bekeringsverhaal. Verder in Handelingen vinden we nog verwijzingen naar deze gebeurtenis. Lees
eventueel Hand. 22, 3-21 en Hand. 26, 2-23. Verder in het verhaal zien we dat Ananias een bijzondere rol heeft.
Hij is degene die begrijpt en uitlegt wat Saulus/Paulus overkomen is. Lees ook de achtergrondinformatie bij de
‘biografie’ van Paulus.

Saulus is een slimme en handige jongen. Zijn vader in
Tarsus is trots op hem. Saulus kan tenten maken als
de beste. En in de lessen van Gamaliël, die de jongens
de heilige schriften leert begrijpen, stelt hij verstandige
vragen. Daarom is hij op zijn plaats in Jeruzalem: daar
komen de beste studenten samen. Elke dag leert
Saulus er meer over de mooie verhalen van zijn geloof.
Hij ontdekt er diepe wijsheden in en vindt een uitleg voor
elk probleem. Hij houdt van zijn joodse geloof en wil het
tegen alles en iedereen verdedigen. Ook tegen die rare
groep christenen, die de laatste tijd zo veel van zich laat
horen in Jeruzalem.
Als de hogepriesters een paar vrijwilligers vragen om
de christenen in de stad Damascus op te pakken en naar
Jeruzalem te brengen, is Saulus meteen kandidaat.
Samen met een paar vrienden vertrekt hij al vroeg in
de ochtend. Hij loopt zo snel dat de anderen hem
nauwelijks kunnen bijhouden.
‘Een beetje rustiger, alsjeblieft, Saulus!’ roept een van
zijn vrienden. ‘Die christenen verdwijnen echt niet zo
snel!’
‘Wat is er eigenlijk mis met die christenen?’ vraagt
een andere vriend, als ze halverwege de dag even halt
houden om iets te eten. ‘Zo slecht zijn ze toch niet?
Ze geloven toch in de schriften, net als wij? Waarom
moeten wij ze oppakken?’
Saulus kijkt hem nijdig aan. ‘Begrijp je dat niet?’ zegt hij.
‘Die christenen maken ons joodse geloof kapot!’
‘Hoezo?’ vraagt zijn vriend. ‘Ze zeggen toch ook dat je de
armen moet helpen en dat je tot God moet bidden?’
Saulus spuwt een stuk vijgenschil uit. ‘Ze zeggen dat die
Jezus van hen de Messias is’, briest hij. ‘Zo’n halfgare
kerel die bovendien aan het kruis is gestorven!’
‘Ja, dat is natuurlijk onzin’, geeft zijn vriend toe. ‘Maar
verder doen ze toch geen vlieg kwaad? Ik heb zelfs
gehoord dat die Petrus van hen mensen kan genezen.’
‘Veel te veel joden laten zich door hen overtuigen’, zegt
Saulus. ‘Daar wil ik een einde aan maken.’ Hij kijkt
grimmig voor zich uit, alsof hij aan niets anders meer
kan denken. Hij veegt zijn mond af en gaat weer op pad.
De anderen zuchten en sjokken achter hem aan. Saulus
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is een doorzetter die nooit opgeeft. Zijn vrienden worden
wel eens moe van hem.
Ze zien Damascus al in de verte liggen, als er iets
vreemds gebeurt. Saulus loopt steeds langzamer. Hij
zweet als een paard. Met een vertrokken gezicht zet
hij de ene voet voor de andere. Opeens ziet hij een
verblindende lichtflits. Hij slaat zijn handen voor zijn
gezicht en laat zich met een kreet op de grond vallen.
Zijn ogen zijn open, maar het lijkt alsof hij niets meer
kan zien. ‘Jezus!’ roept Saulus. Waarom roept hij
uitgerekend om Jezus? De vrienden helpen hem met
moeite overeind. Saulus wankelt op zijn benen. Hij rilt en
staart om zich heen, maar hij lijkt niets te zien. ‘Ik heb
Hem vervolgd’, mompelt hij. Zijn vrienden begrijpen niet
wat er gebeurd is. ‘Wat is er toch, Saulus?’ vragen ze. 1
Maar Saulus antwoordt niet op hun vragen. Twee
vrienden nemen hem elk aan één kant vast en voeren
hem zo mee naar Damascus. In het huis van hun
gastheer zit Saulus voorovergebogen met een hand
voor zijn ogen. Drie dagen lang eet en drinkt hij niet.
Hij strompelt als een blinde door het huis. ‘Wat moet ik
doen?’ horen ze hem mompelen. ’s Nachts klinken zijn
voetstappen door het huis, overdag ligt hij urenlang te
woelen op zijn bed. Wat is er toch gebeurd met die
zelfverzekerde doorzetter van een Saulus? Is hij opeens
een twijfelaar geworden? Zijn vrienden herkennen hem
niet meer …
Dan komt er een man aan de deur. ‘Mijn naam is
Ananias’, zegt hij. ‘Ik ben christen. Jezus heeft mij naar
Saulus gestuurd.’ 2 De vrienden grijpen naar hun
zwaard. Een christen, die durft! Hun gastheer wil
Ananias al wegsturen, maar Saulus strompelt met zijn
handen langs de muur naar hem toe. Ananias legt zijn
handen op het hoofd van Saulus. Saulus knippert met
zijn ogen. Zijn blik wordt weer helder. Hij wil iets eten.
Dan gaat hij met Ananias mee. ‘Vertel mij over die Jezus
van jullie’, horen zijn vrienden hem nog zeggen als hij
de deur uitgaat. Met evenveel ongeduld in zijn stem als
toen hij de christenen ging vervolgen.
Saulus komt niet meer terug. De vrienden horen dat
hij zich heeft laten dopen. Een paar dagen later zien ze
hem in de synagoge. Hij staat op en begint uit te leggen
dat Jezus echt de Zoon van God is. Sommige mensen
beginnen te twijfelen. Anderen zeggen: ‘Maar dat is toch
Saulus, die man die zoveel christenen de dood heeft
ingejaagd? Is hij nu opeens christen geworden?’ 3
(Kolet Janssen, vrij naar Hand. 9, 1-22)
Les 1

1 Lucas, de auteur, gebruikt een
oudtestamentisch beeld om uit te
leggen dat er sprake is van een
godsopenbaring. God stelt paal en
perk aan een bepaalde handelswijze.
In dit fragment is sprake van een
verblindend licht dat Paulus letterlijk
tot staan brengt en zijn vervolgingsdrift stopt. In Paulus’ woorden hoor je
niet: ‘ik heb de christenen vervolgd’
maar ‘ik heb Hem vervolgd’. Lucas
wil daarmee uitdrukken dat wie
christenen vervolgt, ook God vervolgt
en kwetst.

2 In de oorspronkelijke tekst lezen we
dat Ananias een visioen krijgt. Ook dat
is een oudtestamentische manier van
voorstellen. Ananias kan duiden wat
Saulus/Paulus overkomen is. Zijn rol
is dus bijzonder.

3 Een merkwaardig slot: Paulus kan
weer zien. Letterlijk en figuurlijk. Hij
ziet vanaf nu met de ogen van een
gelovige. Hij ervaart een kracht in het
geloof en laat zich dopen. De doop is
in de eerste kerkgemeenschap geen
leeg ritueel maar een daadwerkelijke
stap in het geloof.
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Achtergrondinformatie
Een biografie van Paulus
Een poging tot een biografie
Paulus’ leven beschrijven is niet zo eenvoudig, want de bronnen over Paulus spreken elkaar wel eens tegen. Wat we
leren over Paulus in de brieven die hij schreef, is niet altijd in overeenstemming met wat we lezen in de Handelingen van
de Apostelen, geschreven door de evangelist Lucas. Er is wel een globaal aanvaard beeld van Paulus’ handel en wandel.
We lichten daar enkele elementen uit en maken daarbij een onderscheid tussen Paulus als jood en Paulus als christen.

Paulus als jood
Over Paulus’ jonge jaren weten we weinig. Hij zou een leeftijdsgenoot van Jezus zijn geweest, of hoogstens tien jaar
jonger. In Handelingen lezen we dat hij in Tarsus in Turkije geboren zou zijn en dat hij op jonge leeftijd in de joodse leer
ging bij een zekere Gamaliël in Jeruzalem. Paulus wilde niet alleen onderwezen worden in de joodse wetten en leer,
maar wilde ook de christenen die zich daarvan afkeerden en een nieuwe beweging begonnen waren, uitroeien en in de
boeien slaan.
Verder nemen we aan dat Paulus zware handenarbeid verrichtte. Vermoedelijk was hij tentenmaker. Een drastisch
keerpunt in zijn leven situeert zich in Damascus in Syrië. Dat lezen we in Handelingen en in Paulus’ brieven, maar
nergens vinden we er een gedetailleerde beschrijving over. Het lijkt wel of de schrijvers niet in woorden kunnen vatten
hoe ingrijpend die gebeurtenis was. Wat zeker is: het betekent een totale ommekeer in het leven van Paulus. Hij wordt
een verkondiger van Jezus’ boodschap. Hij richt zich daarbij vooral op heidenen en niet-joodse gebieden.

Paulus als christen
Het is niet meteen duidelijk wat er zich na die drastische ommekeer in Damascus heeft voorgedaan. Zeker is dat
Paulus zoekend was. Hij moest zich oriënteren op zijn nieuwe bestaan. Kort daarna begonnen zijn missionaire reizen.
Waarschijnlijk waren het er drie. Men situeert Paulus’ missionaire activiteit meestal tussen 35 en 60 n.C.
De eerste missiereis onderneemt hij met een reisgezel, Barnabas. In de buurt van Antiochië geven Paulus en Barnabas
onderricht aan heidenen. Wanneer Petrus en de leerlingen dat horen, ontstaat er een groot dispuut tussen Paulus
en Petrus. Dat wordt beschreven in Handelingen 15. De hamvraag is: moeten heidenen zich eerst laten besnijden –
dus joods worden – voordat ze christen kunnen worden? Er wordt een bijeenkomst over de kwestie georganiseerd in
Jeruzalem. Die bijeenkomst kunnen we beschouwen als een eerste concilie of kerkvergadering. Er wordt beslist dat je je
niet eerst moet laten besnijden. Men besluit om geen bijzonder juk op te leggen aan nieuwe christenen. Daarna krijgen
Paulus en Barnabas ruzie over de reisroute. Ze gaan elk hun eigen weg.
Paulus vat nog een tweede en een derde missiereis aan. Telkens trekt hij westwaarts. Hij komt in contact met
verschillende culturen, religies, filosofieën en etnische gewoonten. Hij is gegrepen door Gods liefde en reageert daarom
als kind van zijn tijd op alles wat hij ziet en hoort. Zowel de tweede als de derde missiereis eindigt in Jeruzalem. Na
de derde reis wordt Paulus in Jeruzalem gevangengenomen en naar Rome gebracht. Daar sterft hij, al weten we
niet precies waar of wanneer. De traditie zegt dat hij samen met Petrus ter dood werd gebracht (in een vlaag van
christenvervolging, door keizer Nero rond 64 of 67 n.C.). Petrus zou gekruisigd zijn en Paulus onthoofd. Die twee grote
figuren, de dragers van Jezus’ boodschap, worden daarom vaak samen afgebeeld.
Op Paulus’ graf werd de kerk Sint-Paulus buiten de Muren gebouwd.
(Vrij naar Geert Faseur)
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Wat nu? Op pad in naam van Jezus

Leerplandoelen
De leerlingen leven zich in in de personages van het verhaal die voorkomen in Hand. 9, 23-30.
De leerlingen vinden in de tekst een oproep tot geloof, hoop en liefde.
De leerlingen reﬂecteren op het Gods- en Jezusbeeld dat spreekt uit Hand. 9, 23-30.

Materialen
Voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 6 en
p. 7

Voor de leerkracht
 Bijbelverhaal ‘Paulus
gaat op pad in naam
van Jezus.’: hdl. p. 13
en p. 14

Voor de klas
 bordboek
 (dvd x nr. x)
 (cd x nr. x: themalied)
 prentenset: prent x
(themabeeld) en
prent x

Online

www.

 een blad met
tekeningen van
Bijbelpersonages uit
de verhalen
over Paulus

Tips
In het Bijbelverhaal ‘Paulus gaat op pad in naam van Jezus.’ ontdek je de woestijn als de plaats waar Paulus
tot bezinning komt. De begrippen ‘woestijn’ en ‘woestijntijd’ komen uitvoeriger aan bod in de lessen over de
veertigdagentijd in het thema ‘Het kerkelijk jaar: de paaskring’.
Als je deze les aanschouwelijk wilt maken, haal dan het blad met de Bijbelpersonages uit de verhalen over
Paulus van de website, print het uit en hang het op in de klas.
Bij deze les kun je uitbreidingsles x laten aansluiten. Je vindt ze online. De uitbreidingsles kan ook
dienen als tweedespoorles voor anders- of niet-gelovige klasgroepen.

www.

Vooraf
 Lees de achtergrondinformatie bij het Bijbelverhaal.
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Lesverloop
Inleiding: het vervolg?
bordboek
prentenset: prent x
(themabeeld)
prent x
(cd x nr. x:
themalied)

Toon het themabeeld in het bordboek of gebruik de prent uit de prentenset. Luister samen
naar het Pauluslied ‘Brieven vol liefde’. De leerlingen vertellen wat ze uit de vorige les
onthouden hebben over Paulus. Toon opnieuw de prent die je op het einde van de vorige les
getoond hebt: Paulus als verkondiger van het christelijke geloof en Paulus in een mandje. De
leerlingen hadden toen voorspellingen gedaan over hoe het Bijbelverhaal over Paulus verder
zou gaan. Herhaal een paar van die scenario’s.

Een Bijbelverhaal: ‘Paulus gaat op pad in naam van Jezus.’
hdl. p. 13 en p. 14

Doe het Bijbelritueel en vertel het Bijbelverhaal ‘Paulus gaat op pad in naam van Jezus.’.
Vergelijk de scenario’s die de leerlingen bedacht hadden met de verhaallijn van het
Bijbelverhaal. Voer een klasgesprek.
 Waarom moet Paulus uit Damascus vluchten? tegenstanders willen hem dood
 Wat zijn de reacties op Paulus’ bekering? onbegrip / ongeloof
 Wat doet Paulus na zijn bekering? over Jezus vertellen / naar de woestijn / op pad in
naam van Jezus
 Waarom gaat Paulus naar de woestijn? om na te denken
 Waarom zou Paulus van naam veranderen? nieuw leven beginnen

leerwerkboek:
p. 7 nr. 2

De leerlingen nemen hun leerwerkboek op p. 7 bij nummer 2. Ze maken de opdracht.
Bespreek de reacties van de verschillende partijen in het Bijbelverhaal: de joodse leiders,
Paulus’ vrienden, de christenen en Paulus zelf.

Paulus: een wereldreiziger in zijn tijd
Controleer of de leerlingen begrijpen dat Paulus in zijn tijd een wereldreiziger was. Hij reisde
heel wat af in de landen rond de Middellandse Zee. Lees eventueel de laatste alinea van het
Bijbelverhaal nog even voor. Als hij terugkeert uit de woestijn, durven de christenen hem stilaan
wel te vertrouwen. Ze zien dat het Paulus ernst is. Hij meent wat hij zegt en hij wil rondtrekken
om overal over Jezus te vertellen. Samen met Barnabas reist Paulus rond naar alle landen van
de Romeinen rondom de grote zee. Overal blijft hij enkele maanden en overtuigt hij de
mensen om christen te worden. Als hij weer verder trekt, schrijft hij brieven naar de groepen
die hij achterlaat. Zijn hele verdere leven blijft hij zo rondtrekken. Zo wordt hij een reiziger in
naam van Jezus.
bordboek
(dvd x nr. x)
(hdl. p. x)

Toon de animatie over de reizen van Paulus. (Meer info over het filmpje volgt wanneer het
klaar is.)
Interessant om te weten: volgens de biografie van Paulus maakte hij drie grote
missiereizen. Barnabas – die in het Bijbelverhaal in deze les genoemd wordt – heeft
hem alleen vergezeld tijdens zijn eerste reis.

leerwerkboek:
p. 7 nr. 3

Vraag de leerlingen om na te denken over Paulus’ twijfels bij het begin van zijn reizen.
Opdracht nr. 3 op p. 7 in het leerwerkboek nodigt daartoe uit. Betrek het Bijbelverhaal op
het leven van de leerlingen: welke twijfels en vragen zouden zij hebben als ze in Paulus’
schoenen zouden staan? Wat vinden jouw leerlingen van Paulus' engagement? Wat zou
hen doen twijfelen als ze in zijn situatie waren? Laat ze bij elke vraag even rustig nadenken.
En geef hen de tijd om te antwoorden en om hun mening te verwoorden.

leerwerkboek:
p. x en p. x

Kijk ook nog eens samen naar de kaart met de reizen van Paulus op p. x en p. x in het
leerwerkboek. De leerlingen voeren de opdracht uit. (De opdracht wordt uitgewerkt wanneer
de tekening klaar is.)

Tot slot: een gebed
Doe het gebedsritueel en bid het volgende gebed.
God
Vandaag hebben we weer een stukje van Paulus’ verhaal gelezen.
Saulus is Paulus geworden.
Hij werd christen en sprak overal over Jou en over Je Zoon Jezus.
Ondanks ongeloof en tegenkanting ging hij altijd opnieuw op pad.
Door zijn boodschap van hoop en liefde werden heel wat mensen christen.
Help ons, God, om zo vrijmoedig te spreken als Paulus.
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Bijbelverhaal
Paulus gaat op pad in naam van Jezus.
Wat in dit verhaal beschreven staat, volgt kort na de bekering van Saulus/Paulus. Paulus ondervindt weerstand van
twee kanten. Enerzijds kunnen de joden het niet hebben dat hij zich heeft bekeerd. Anderzijds is hij evenmin welkom
bij de leerlingen in Jeruzalem. Slechts door bemiddeling van Barnabas nemen de apostelen hem op in de gemeenschap. Maar ook daar is zijn lot niet veilig: Griekssprekende joden willen hem uit de weg ruimen. Blijkbaar zit het
leven van een bekeerling vol risico's. De overgang naar een andere religie brengt ontheemding mee en het vraagt tijd
om erkenning in een andere traditie te krijgen. Tijdens zijn latere reizen zal Paulus niet enkel te maken krijgen met
dreiging met de dood, maar ook met onbegrip en afwijzing van zijn boodschap.
(Vrij naar Geert Faseur)

Saulus vertelt overal in Damascus over Jezus. Hij zegt dat Jezus tot hem gesproken heeft
toen hij op weg was naar Damascus en dat hij zo christen is geworden. De joodse leiders
leggen Saulus het zwijgen op. Hij mag niet meer in het openbaar spreken. En al helemaal
niet in de synagoge. Maar Saulus trekt er zich niets van aan. Hij blijft overal in de stad aan
mensen over Jezus vertellen. De vrienden van Saulus kunnen het bijna niet geloven.
Wie had gedacht dat er zoiets zou gebeuren? Dat hun vriend zo’n ommekeer zou maken?
‘Saulus moet uitkijken’, zegt hun gastheer. ‘De joodse leiders willen hem gevangennemen
en doden.’
De vrienden weten niet goed wat ze moeten doen. Saulus is wel een rare, maar hij is
toch ook hun vriend. Ze kunnen hem toch niet zomaar laten doden? Zelfs de stadspoorten
worden nu al bewaakt, zodat Saulus niet meer kan vluchten. Een van de vrienden trekt op
een avond naar het huis van Ananias. ‘Saulus is in gevaar!’ legt hij uit. ‘Onze leiders willen
hem doden.’
Ananias glimlacht. ‘Saulus is al weg uit Damascus’, zegt hij.
‘Hoe kan dat?’ vraagt de vriend verbaasd.
‘Vannacht hebben vrienden hem in een mand over de muur laten zakken’, vertelt Ananias.
De vriend moet ondanks alles lachen. Saulus als een brood in een mand over de muur, stel
je voor! Hij moet wel diep overtuigd zijn als hij dat er voor over heeft. En dat allemaal voor
die Jezus!
De vrienden besluiten om terug te gaan naar Jeruzalem. Zonder Saulus kunnen ze in
Damascus niet veel beginnen. Zullen ze Saulus nog ontmoeten in Jeruzalem?
Saulus gaat zonder aarzelen naar de bijeenkomsten van de christenen in Jeruzalem.
Hij vertelt wat hij heeft meegemaakt op weg naar Damascus. ‘Ik ben nu een apostel van
Jezus’, zegt hij. ‘Ik trek niet langer rond om christenen te vervolgen, maar om mensen te
leren over Jezus. Ik heb een nieuw leven en een nieuwe naam: voortaan heet ik Paulus.
Dat klinkt een stuk Romeinser. Wie weet komt dat nog van pas.’
Allemaal goed en wel, maar zo snel kunnen de christenen hun knop niet omdraaien.
De ene week moeten ze op de vlucht slaan voor die Saulus of Paulus, en de volgende week
wil hij een van hen zijn! Bovendien zitten de joodse leiders in Jeruzalem hem op de hielen.
De christenen vrezen dat ze niets dan last gaan hebben van Paulus. Paulus begrijpt hen
wel. En het is ook niet slecht dat hij eerst alles eens op een rijtje zet. Daarom trekt hij een
hele tijd naar de woestijn. Nergens kun je zo goed nadenken en bidden als daar. Zo zal hij
erachter komen wat God van hem wil.
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Als hij terugkeert uit de woestijn, durven de christenen hem stilaan wel te vertrouwen.
Ze zien dat het Paulus ernst is. Hij meent wat hij zegt en hij wil rondtrekken om overal
over Jezus te vertellen. Samen met Barnabas reist Paulus rond, naar alle landen van
de Romeinen rondom de grote zee. Overal blijft hij enkele maanden en overtuigt hij de
mensen om christen te worden. Als hij weer verder trekt, schrijft hij brieven naar de
groepen die hij achterlaat. Zijn hele verdere leven blijft hij zo rondtrekken. Zo wordt hij
een reiziger in naam van Jezus.
(Kolet Janssen, vrij naar Hand. 9, 23-30)
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Op pad in naam van Jezus: Athene

Leerplandoelen
De leerlingen leven zich in in de personages van het verhaal die voorkomen in Hand. 17, 16-34.
De leerlingen kunnen de symbolische betekenis vatten van voorwerpen en situaties die in het verhaal voorkomen.
De leerlingen reﬂecteren op het Gods- en Jezusbeeld dat spreekt uit Hand. 17, 16-34.
De leerlingen reﬂecteren op de betekenis van het verhaal voor mensen van vroeger en nu en denken erover na hoe
aspecten van de Bijbelse boodschap een invloed kunnen hebben op hun eigen manier van denken, zijn en doen.

Materialen
Voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 8
en p. 9

Voor de leerkracht
 Bijbelverhaal ‘Op
pad in naam van
Jezus: Paulus in de
wereldstad Athene’:
hdl. p. 18 en p. 19
 kopieerbladen 1 en 2:
hdl. p. 20 en 21 (1 keer)
 plakband
 kleine ronde stickers
in twee kleuren,
bv. rood en groen
(vier rode en vier
groene stickers
per leerling)

Voor de klas
 bordboek
 (cd x nr. x: themalied)
 prentenset: prent x
en x

Online

www.

 woordkaarten

Tips
Athene was in Paulus’ tijd een echte wereldstad en stond bekend als een stad van grote denkers en filosofen.
Zoek eventueel extra informatie op over Athene in die tijd. Het zal je helpen om in de les duidelijk te maken in
wat voor smeltkroes van culturen Paulus terecht komt.
Lees het Bijbelverhaal en denk na over wat het voor jou betekent.
In deze les spelen jullie een stellingenspel over goden in onze tijd. Hoe sta jij tegenover de stellingen die aan
bod komen? Met welke stelling ben je het eens of oneens? Welke argumenten heb je? Wie of wat zijn voor jou
de goden van deze tijd?
Je kunt de opdracht met de stellingen ook op de speelplaats doen. Gebruik verschillende muren en maak er
een soort van ren-je-rot van.
Als je deze les aanschouwelijk wilt maken, haal dan de woordkaarten van de website, print ze en hang ze op in
de klas.

Vooraf
 Lees de achtergrondinformatie bij het Bijbelverhaal.
 Kopieer de stellingen op p. 20 en p. 21 van de handleiding en verknip ze tot vier kaarten. Hang ze op in de klas. Leg
de kleine ronde stickers in twee verschillende kleuren klaar. Voorzie voor elke leerling vier stickers van elke kleur.
Vind je het te duur om zoveel stickers te gebruiken? Dan nemen de leerlingen een groene en een rode stift en
kleuren ze zelf een bolletje groen of rood op het blad van elke stelling.
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Lesverloop
Inleiding: waar zou Paulus nu zijn?
bordboek
(cd x nr. x:
themalied)
prentenset:
prent x

Laat het Pauluslied ‘Brieven vol liefde’ horen en toon de prent van Paulus in Athene in het
bordboek of in de prentenset. De leerlingen beschrijven wat ze zien. Laat hen de gelaatsuitdrukkingen van de afgebeelde mensen goed observeren. Zien ze wie ongelovig reageert, wie
enthousiast is en wie twijfelt?

prentenset:
prent x

Paulus heeft inmiddels heel wat afgereisd in de landen van de Romeinen rondom de grote zee.
Hij is nu aangekomen in een stad die in die tijd echt een wereldstad was, zo’n beetje het New York
van de tijd van Paulus: Athene. Zoek samen op de prent met de reizen van Paulus waar Athene
zich bevindt.
Gebruik Google Earth om de ligging van Athene op te zoeken.

Een Bijbelverhaal: ‘Op pad in naam van Jezus: Paulus in de wereldstad Athene’
leerwerkboek:
p. 8 nr. 1

Doe het Bijbelritueel. De leerlingen nemen hun leerwerkboek op p. 8 bij nummer 1. Lees
samen het Bijbelverhaal over Paulus in Athene.

bordboek
prentenset:
prent x

De leerlingen reageren op het Bijbelverhaal. Toon opnieuw de prent van Paulus in Athene en
voer een onderwijsleergesprek.
 Wat valt Paulus op wanneer hij in Athene is? de vele godenbeelden
 Waarover spreekt Paulus met de mensen in Athene? over God en over hun godenbeelden
 Was het vreemd voor de Atheners dat Paulus op de Areopaag sprak over God? nee /
de Areopaag is de plaats waar je over dat soort dingen spreekt / de Atheners zijn
gewend om te discussiëren over hun goden en over hun opvattingen
 Hoe reageerden de mensen op wat Paulus vertelde? verschillend / sommigen
terughoudend en ongelovig / anderen twijfelend / anderen enthousiast
 Waarom spreekt Paulus over het altaar van een onbekende god? Paulus wil de Atheners
nieuwsgierig maken / er staat een altaar in de stad voor onbekende goden
 Welke verschillende betekenissen heeft het altaar voor de onbekende god voor de mensen
van Athene enerzijds en voor Paulus anderzijds? voor de Atheners is het een god die ze
nog niet kennen of vergeten zouden zijn / voor Paulus gaat het over de éne God, de God
van Jezus waar hij een speciale band mee heeft

Een stellingenspel over goden in onze tijd
hdl. p. 20 en p. 21
rode en groene
stickers

Hang de stellingen over Paulus op in vier verschillende hoeken. Geef elke leerling acht
stickers: vier rode en vier groene. Leg uit wat de bedoeling is.
In de vier hoeken van de klas hangen stellingen. Ik lees ze even voor:
 Het Bijbelverhaal over Paulus in Athene is nog herkenbaar voor ons. Want ook in onze tijd
zijn er verschillende geloofsopvattingen.
 Het is niet genoeg om over God te praten. Je moet ook handelen naar je geloof.
 Als Paulus nu zou leven, zou hij zien dat de goden van onze tijd geld en macht zijn.
 Ik ben het eens met de mensen van Athene die Paulus’ visie op God maar raar vinden.
De bedoeling is dat je eerst even blijft zitten. Je denkt na over elke stelling. Ben je het ermee eens
of niet? Waarom wel of niet? Als je weet wat je antwoord is, neem je de groene en rode stickers en
ga je rustig naar de verschillende hoeken. Plak een groene sticker bij de stelling als je het ermee
eens bent en een rode als je het er niet mee eens bent. Ga niet allemaal tegelijk naar dezelfde
hoek. Heb je stickers geplakt bij alle stellingen? Ga dan naar de stelling die je het meest
aanspreekt of waar je naar jouw gevoel het meeste over kunt zeggen. Vraag aan je klasgenoten
die daar ook staan waarom zij een rode of groene sticker bij die stelling geplakt hebben.
Lees de vier stellingen nog eens voor, zodat de leerlingen er rustig over kunnen nadenken.
Ze plakken dan hun stickers. Zorg ervoor dat alles rustig verloopt. Geef de leerlingen de tijd
om met elkaar te discussiëren. Geef een duidelijk signaal wanneer de tijd om is. De
leerlingen gaan dan weer op hun plaats zitten. Bespreek de stellingen nog even klassikaal.
 Hoeveel groene en rode stickers hangen er bij elke stelling?
 Waar en waarom heb je een groene of een rode sticker geplakt?
 Waarom was je het eens of oneens met een stelling?
 Welke stelling is populairder dan de andere? Bij welke stelling stonden de meeste leerlingen
te discussiëren? Wat was daar de reden voor?
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leerwerkboek:
p. 9 nr. 2

De leerlingen nemen hun leerwerkboek op p. 9 bij nummer 2. Maak samen de opdracht.
Bekijk de tekening: het is een variant van de prent van Paulus bij de Areopaag. Een verwonderde
Paulus bevindt zich te midden van een heleboel hedendaagse godenbeelden. Herkennen jullie ze?
De tekening is een dankbaar vertrekpunt om de betekenis van het Bijbelverhaal over Paulus
in Athene te vertalen naar onze tijd. Paulus bevindt zich op de tekening in een hedendaagse
stad. Het lijkt wel of hij naar onze tijd gekatapulteerd werd. Hij kijkt verwonderd om zich heen
en ontdekt verschillende godsdiensten. Het christendom, het jodendom, het hindoeïsme en
het boeddhisme zijn zichtbaar in het straatbeeld. Maar ook minder zichtbare goden zoals
geld, reclame, gejaagdheid, tijd en prestatiedrang vallen hem op.

Tot slot: een gebed
Doe het gebedsritueel en bid het volgende gebed.
God
Vandaag hebben we gehoord hoe Paulus vol geestdrift
Jouw verhaal vertelde aan de mensen in Athene.
Het is een verhaal van lang geleden.
Zou het zich ook in onze tijd kunnen afspelen?
Zijn er in onze tijd ook niet heel wat goden?
(Vul zelf aan op basis van de uitspraken tijdens de les of laat enkele leerlingen aanvullen.)
God, help ons om juiste keuzes te maken.
leerwerkboek:
p. 8 nr. 1

Geef de leerlingen als huistaak de opdracht om het Bijbelverhaal over Paulus in Efeze te
lezen. Ze vinden de tekst in het leerwerkboek p. 8 bij nummer 1. Als voorbereiding op de
volgende les kun je hen bv. vragen om de verschillende personages in het verhaal met
verschillende kleuren aan te duiden.
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Bijbelverhaal
Op pad in naam van Jezus: Paulus in de wereldstad Athene
We zien een Paulus die zijn missieopdracht ten aanzien van andersdenkenden en andersgelovigen verder zet.
Paulus treedt op in een niet-vertrouwde omgeving, een vreemde cultuur.

Paulus was het rondtrekkende leven stilaan gewend.
Elke stad was weer anders. Soms waren er veel
mensen getroffen door wat hij over Jezus vertelde.
Dat was fantastisch! Dan konden ze er niet genoeg van
krijgen om hem avond na avond te horen vertellen.
Na een poos lieten ze zich dopen en probeerden ze zelf
als christenen te leven. Ze werden dan een echte
vriendengroep. Maar soms werden de mensen boos
en joegen ze hem de stad uit. Paulus was al een paar
keer op een haar na aan de dood ontsnapt.
Nu was hij in de wereldstad Athene. Athene, de stad
van de filosofen! Daar zaten genoeg mensen die wilden
nadenken. Maar er stonden overal godenbeelden. De
mensen geloofden het liefst in zo veel mogelijk goden
en godinnen tegelijk! Dat was natuurlijk iets heel anders
dan wat Jezus vertelde …
‘Wie in één God gelooft, staat zwakker dan wie in vijf
goden gelooft. En wie er tien aanbidt, is nog sterker!’
hoorde Paulus iemand langs de weg zeggen. Paulus
liep naar het grote plein, de Areopaag. Daar kwamen
de mensen bijeen om te luisteren als iemand iets te
vertellen had. Daar wilde hij gebruik van maken! 1
Toen Paulus begon te spreken, bleven de mensen staan.
Niet omdat hij knap was: daar was hij te klein voor en hij
droeg ook geen dure kleren! Maar zijn felle ogen en zijn
snelle woordenstroom trokken de aandacht. Hij sprak
niet als een jood die alleen maar bezig was met God en
gebeden, maar als een slimme Romein die wist wat er in
de wereld te koop was. Een paar filosofen uit de school
van Epicurus en uit die van de Stoa raakten met Paulus
in gesprek. ‘Over welke vreemde goden kom jij ons
vertellen?’ vroegen ze. Filosofen zijn altijd nieuwsgierig.
Op het plein kwam je samen om met anderen te
discussiëren. Als er weer eens een nieuwe spreker
was, zorgde dat voor wat afwisseling. Binnen de kortste
keren stond er een heleboel volk om Paulus heen.
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1 In de verzen 16-21 krijgt Paulus
de kans om het woord te voeren
op markten, fora en plaatsen waar
verschillende denkers hun theorieën
– als een soort koopwaar – aan de
man willen brengen. De Aeropaag is
zo’n bekende plaats in Athene. Paulus
mengt zich in de debatten die er
plaatsvinden.

‘Jullie mensen uit Athene zijn een buitengewoon
godsdienstig volk’, zei Paulus. Klopte dat? En hoe kon
hij dat weten? ‘Overal godenbeelden, overal tempels!’
ging Paulus verder. ‘Ik vond zelfs een altaar met het

Paulus
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opschrift: aan een onbekende god. 2 Daarom kom ik
jullie vertellen wie jullie vereren zonder het te weten: de
God die de wereld gemaakt heeft en aan de mensen het
leven heeft geschonken. Die God heeft ons mensen als
zoekers gemaakt, die ernaar verlangen God te vinden.
Jullie moeten dus geen goden zoeken in goud of zilver of
afbeeldingen door mensen gemaakt. God is groter dan
dat. Hij heeft Jezus naar de mensen gestuurd en hij zal
alle mensen laten opstaan uit de dood.’
Toen de Atheners dat hoorden, begonnen er een
heleboel te lachen. ‘Opstaan uit de dood, dat
zouden wij ook wel willen! Maar als je dood bent, is
het gedaan, beste man!’ Anderen zeiden: ‘Daarover
willen we nog meer horen.’ 3 Paulus zag dat hij hier en
daar iemand aan het denken had gezet. Iemand die zich
afvroeg of het waar was, dat één God voor alle mensen
zorgt. Een God die veel groter was dan zelfs de
oppergod Zeus. En niet half zo wispelturig, nee, een
God die door en door goed was. Hier en daar begon een
Athener ervan te dromen dat hij voortaan bij zo’n God
zou mogen horen.

2 Paulus haakt met zijn betoog
handig in op de opvattingen van
zijn tijd. Hij gaat uit van een soort
algemene deler die alle geestelijke
stromingen van zijn tijd gemeen
hebben, bv. het idee van god of goden
als schepper of de voorstelling van de
mens als een godzoeker. Maar Paulus
zet ook zaken naar zijn hand. Twee
voorbeelden:
• Het altaar van de ‘onbekende
goden’ noemt hij het altaar van de
‘onbekende god’. Die benaming
effent de weg om later over de God
van Jezus van Nazaret te spreken.
• Het begrip godzoekers gebruikt hij
niet in de intellectuele betekenis
zoals de Griekse filosofen, maar is
voor hem een houding van geloof
in God.

Morgen zou Paulus opnieuw gaan vertellen. Elke dag
weer, zolang als het nodig was.

3 Paulus’ betoog roept verdeelde
reacties op. Vooral zijn idee van
verrijzenis is voor veel Atheners
een struikelblok. Sommigen spotten
met zijn uitspraken, anderen willen
er dieper op ingaan en meer weten,
sommigen nemen het geloof aan.
Die houdingen ten aanzien van een
kernpunt in het christelijk geloof zijn
tot op de dag van vandaag herkenbaar.

(Kolet Janssen, vrij naar Hand. 17, 16-34)

(Vrij naar Geert Faseur)
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Het Bijbelverhaal over Paulus in Athene
is nog herkenbaar voor ons.
Want ook in onze tijd zijn er verschillende
geloofsopvattingen.

Het is niet genoeg om over God te praten.
Je moet ook handelen naar je geloof.

44

20

Paulus

Les 3

2

Als Paulus nu zou leven, zou hij zien
dat de goden van onze tijd geld en macht zijn.

Ik ben het eens met de mensen van Athene
die Paulus’ visie op God maar raar vinden.
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Les 4

Op pad in naam van Jezus: Efeze

Leerplandoelen
De leerlingen leven zich in in de personages van het verhaal van Hand. 19, 23-40.
De leerlingen kunnen de symbolische betekenis vatten van voorwerpen en situaties die in Hand. 19, 23-40 voorkomen.
De leerlingen brengen hun indrukken in verband met een verhaal tot expressie: in woord, drama, muzische expressie.

Materialen
Voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 10
en p. 11

Voor de leerkracht
 Bijbelverhaal ‘Op pad
in naam van Jezus:
Paulus in Efeze’: hdl.
p. 26 en p. 27

Voor de klas
 bordboek
 (cd x nr. x: themalied)
 prentenset: prent x
(themabeeld) en
prent x

Online

www.

 tekeningen van de
personages uit het
verhaal

Tips
In deze les werk je met bibliodrama, meer bepaald met microdrama. Over die werkvorm vind je uitleg in de
inleiding van de handleiding, bij de rubriek ‘werkvormen’ (zie p. x t.e.m. p. x). Je kunt eventueel ook een van de
andere vormen van bibliodrama kiezen die er beschreven staan. Voor deze les is bijvoorbeeld ook de werkvorm
‘een interview met een personage uit het Bijbelverhaal’ erg geschikt. De leerlingen vormen duo’s en kruipen
allebei in de rol van een van de personages. Ze interviewen elkaar. Na tien minuten wisselen ze van rol. Sluit af
met een nabespreking. Gebruik de vragen uit het lesverloop op de volgende bladzijde.
Als je deze les aanschouwelijk wilt maken, haal dan de tekeningen van de personages uit het verhaal van de
website, print ze en hang ze op in de klas.
Bij deze les kun je uitbreidingsles x laten aansluiten. Je vindt ze online.

www.

Vooraf
 Vraag de leerlingen om het Bijbelverhaalverhaal ‘Op pad in naam van Jezus: Paulus in Efeze’ op voorhand thuis te
lezen.
 In deze les werk je met bibliodrama, meer bepaald met microdrama. Over die werkvorm vind je uitleg in de
inleiding van de handleiding, bij de rubriek werkvormen (zie p. x t.e.m. p. x). Lees die bladzijden zeker vooraf door.
 Zorg ervoor dat je voldoende ruimte en tijd hebt voor het bibliodrama.
 Lees de achtergrondinformatie bij het Bijbelverhaal.
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Lesverloop
Inleiding: het Bijbelverhaal ‘Op pad in naam van Jezus: Paulus in Efeze’
Herinner de leerlingen aan de vorige les. In de vorige les hebben we een Bijbelverhaal gelezen
over Paulus in de wereldstad Athene. Hij sprak daar bij de Areopaag, een plaats waar veel
filosofen en denkers kwamen. Het was een plaats waar volop gediscussieerd werd en waar
verschillende levensopvattingen elkaar ontmoetten. Na zijn verblijf in Athene ging Paulus
verder op pad in naam van Jezus. Hij bleef onvermoeibaar getuigen. Op een dag kwam hij in
Efeze, een andere belangrijke stad in die tijd.
bordboek
prentenset:
prent x

Toon de prent met de reizen van Paulus en kijk samen waar Efeze ligt. Efeze is nu een bekend
archeologisch gebied in Turkije. In Paulus’ tijd was het een belangrijke handels- en havenstad.

hdl. p. 26 en p. 27

Doe het Bijbelritueel en lees het Bijbelverhaal ‘Op pad in naam van Jezus: Paulus in Efeze’
voor.

Gebruik Google Earth om de ligging van Efeze op te zoeken.

Verwerking van het Bijbelverhaal: bibliodrama
Bespreek welke rollen er in het Bijbelverhaal zitten en schrijf ze op het bord. Mogelijke
rollen: Paulus, Demetrius, het personeel van Demetrius, pelgrims in de winkel, één of meer
Efeziërs die zich druk maken, één of meer Efeziërs in het theater, één of meer Efeziërs die
nogal verbaasd staan te kijken bij al die drukte, Aristarchus en Gajus (de vrienden van
Paulus), de griffier.
hdl. p. 26 en p. 27

Vraag de leerlingen om na te denken over welk personage hen het meest aanspreekt.
Lees het verhaal een tweede keer voor.
Zet daarna het verhaal in scène. Wijs de plaatsen in de klas aan waar je de rollen situeert.
Doe dat in klassikaal overleg. Mogelijkheden zijn:
 de winkel waar Demetrius Artemisbeeldjes verkoopt aan pelgrims;
 de plaats in de stad waar Paulus vertelt en getuigt;
 de plaats waar Demetrius zijn mannen opzwepend toespreekt;
 de straten die Demetrius’ mannen roepend doorkruisen;
 de plaats waar Aristarchus en Gajus, de vrienden van Paulus, door de menigte
meegesleurd worden;
 het theater waar de griffier de opgehitste mensenmassa toespreekt;
 het theater dat verlaten wordt door gekalmeerde mensen;
 de plaats waar Paulus zijn vrienden na afloop ontmoet.
Je hoeft niet voor alle scènes een plaats in de klas aan te wijzen. Maak in samenspraak met
de leerlingen een selectie.
Laat alle leerlingen een rol kiezen en hun plaats innemen, in een houding die bij hun rol past.
Neem rustig de tijd. Laat hen verschillende rollen of houdingen uitproberen. Benadruk dat ze
zich goed in hun rol moeten inleven. Ga rond en laat iedereen vertellen welke rol hij gekozen
heeft. Interview een aantal leerlingen.
 Welke rol heb je gekozen?
 Vertel eens over je personage. Wat vind je zo bijzonder aan dat personage?
 Wat wil je uitdrukken met je houding?
Beslis samen welke scène jullie gaan spelen. Sommige leerlingen blijven in de rol die ze gekozen hebben en spelen de scène. De anderen gaan als toeschouwer zitten. Wissel na afloop
ervaringen uit. Laat eerst de leerlingen aan het woord die nog in hun rol zitten.
 Hoe was het om te spelen?
 Waaraan dacht je toen je speelde? Welke gedachten riep de rol bij je op?
 Wat waren je gevoelens tijdens het spelen? Hoe voelde het om in jouw rol te kruipen?
 Hoe ging het om op elkaar in te spelen?
Vraag ook aan de toeschouwers wat de scène bij hen opriep. Daarna stappen de deelnemers
uit hun rol. Sluit af met een klassikaal gesprek.
 Wat heb je geleerd uit het Bijbelverhaal?
 Wat heeft het verhaal met je gedaan?
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leerwerkboek:
p. 11 nr. 2

De leerlingen nemen hun leerwerkboek op p. 11 bij nummer 2. Daar staan de verschillende
personages uit het Bijbelverhaal afgebeeld. Ze kiezen welk personage hen het meest
aanspreekt en ze verklaren hun keuze.
Heb je tijd te kort voor de reflectieoefening? Geef de opdracht dan als huiswerk.

Tot slot: een bezinnend moment
bordboek
prentenset:
prent x
(themabeeld)
(cd x nr. x:
themalied)

Blik tot slot samen terug op de Bijbelverhalen over Paulus die tot nu in de lessen van het
thema aan bod zijn gekomen. Denk eens na over wat je nu allemaal al weet over Paulus. Hoe zie
jij Paulus? Probeer hem in één woord te beschrijven. Geef de leerlingen even de tijd. Terwijl ze
nadenken, laat je het Pauluslied ‘Brieven vol liefde’ horen. Toon het themabeeld. Gebruik het
bordboek of de prent uit de prentenset.
De leerlingen geven een voor een hun beschrijving van Paulus, samengevat in één woord.
Sluit af met je eigen beschrijving. Beperk je net als de leerlingen tot één woord.
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Bijbelverhaal
Op pad in naam van Jezus: Paulus in Efeze
Handelingen 19 bestaat uit drie fragmenten. Dit verhaal is gebaseerd op het derde en laatste deel van Handelingen
19. Voorafgaand aan dit verhaal lezen we in de Bijbel hoe Paulus in woord en daad gestalte geeft aan zijn
missionaire werk. De reacties bij zijn toehoorders zijn verdeeld: enthousiasme, weerstand en tegenstand. Dit
Bijbelverhaal borduurt daar op verder: het zoomt in op een zilversmid die afgodenbeeldjes maakt ter ere van de
godheid Artemis. Paulus en zijn metgezellen verkondigen dat die beeldjes waardeloos zijn omdat ze door mensen
gemaakt zijn en dus geen goddelijke kracht kunnen bezitten. Zijn uitspraken vormen een bedreiging voor de
verkoop en de handel van de ambachtslui. Er breekt een stadsrel uit, maar gelukkig kan de secretaris de
volksmenigte kalmeren. De secretaris houdt vol dat er geen principiële bezwaren zijn tegen Paulus en de zijnen.
Het verhaal maakt duidelijk dat de verkondiging bemoeilijkt wordt door meer dan alleen maar geloofsfactoren. Wat
Paulus en de eerste christenen ervaren, vertoont veel gelijkenis met wat Jezus heeft doorgemaakt: enthousiasme bij
enkelen, onbegrip en weerstand bij velen.
(Vrij naar Geert Faseur)

Op een van zijn reizen kwam Paulus in de stad Efeze. Hij bleef er een hele tijd. Zoals
gewoonlijk trok hij regelmatig de stad in om te gaan vertellen over Jezus, aan de joden
en aan al wie het horen wou. Sommige mensen lieten zich dopen, maar bij de joden was er
ook heel wat tegenstand. Maar op een dag werd het echt gevaarlijk!
Het begon allemaal met Demetrius. Demetrius was zilversmid. Hij had wel zeventig
mannen in dienst die voor hem zilveren Artemis-tempeltjes maakten. Die verkochten ze
aan de pelgrims die naar de wereldberoemde tempel van de godin Artemis kwamen. Ze
werden in de hele streek verkocht. De Artemis-tempel was heel belangrijk voor de stad:
niet alleen Demetrius en zijn mannen leefden ervan, ook nog heel wat andere mensen,
zoals herbergiers, uitbaters van eethuisjes, verkopers van souvenirtjes en noem maar op.
Demetrius hield een toespraak tot zijn mannen: ‘Vrienden, jullie weten dat onze welvaart
van dit bedrijf afhangt. Die Paulus is een bedreiging voor onze stad: hij vertelt overal dat
je niet moet geloven in goden die door mensenhanden zijn gemaakt. Hij ondermijnt onze
handel in zilveren tempeltjes en hij maakt zelfs de grote tempel zelf belachelijk! En dat
vertelt hij niet alleen hier, maar overal waar hij komt. Als we niets doen, is het binnenkort
afgelopen met de verering van onze wereldberoemde Artemis!’
De mannen raakten opgewonden en riepen: ‘Groot is Artemis van Efeze!’ Ze begonnen
steeds harder te schreeuwen en staken andere mensen in de stad aan. Ze liepen naar
het theater om een volksbijeenkomst te houden. Aristarchus en Gajus, die met Paulus
waren meegereisd, liepen nietsvermoedend over straat toen ze wild werden meegesleurd.
Beschuldigingen vlogen hen om de oren. Paulus was er toevallig niet bij, hij zat binnen.
En als je de mensen bezig hoorde, was dat maar goed ook, want ze zouden hem ter
plekke gelyncht hebben.
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In het theater heerste grote verwarring. Ze bonden de vrienden van Paulus vast en een
heleboel mensen begonnen van alles door elkaar te roepen. ‘Niet bang zijn, Gajus,’ zei
Aristarchus, ‘ze kunnen ons niet zomaar doden. Daarvoor moeten ze ons eerst voor de
rechtbank brengen en we hebben immers niets verkeerds gedaan.’ Gajus knikte, maar
hij was er niet zo zeker van.
Er kwamen een paar mannen binnen van de ordedienst die de mensen tot bedaren wilden
brengen, maar het volk wilde niet naar hen luisteren. Ze bleven maar roepen: ‘Groot is
Artemis van Efeze!’ Het duurde uren. De meeste mensen wisten nauwelijks wat er precies
aan de hand was, maar toch schreeuwden ze mee.
Paulus
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