
 

      
 
Datum :  9 november 2022 

 
Waar het over ging: 
Paulus is een knecht van de Heere. Hij vertelt het Woord van God aan mensen die dat nog niet kennen. Hij 
heeft veel zendingsreizen gemaakt, en aan heel veel mensen het Evangelie, de blijde boodschap, gebracht. 
Paulus heeft ook vijanden. Ze nemen hem gevangen. Dan moet hij van de Heere helemaal naar Rome. Dat 
is één van de grootste steden op de wereld, in die tijd. Daar moet de keizer recht spreken over Paulus, of hij 
vrij mag of gevangen moet blijven. Paulus gaat naar Rome met een schip. Maar dan gebeurt er iets heel 
ergs. Er komt een grote storm, en het schip breekt in stukken. Toch blijft Paulus gespaard, en ook alle 
andere mensen aan boord. Niemand verdrinkt! Ze worden gered op een eiland, dat Malta heet. Dat ligt in 
de Middellandse Zee. Ook daar preekt Paulus, en hij mag ook zieke mensen beter maken. 
Als Paulus in Rome komt, hoeft hij niet in de gevangenis. Hij mag in een gewoon huis wonen, met een 
soldaat die altijd bij hem blijft. Ook in Rome mag hij Gods Woord vertellen. De mensen komen bij hem, om 
naar de Bijbel te luisteren. God brengt het Woord bij mensen, maar soms ook de mensen bij het Woord. De 
Bijbel leert ons wie wij zijn, vol van verkeerde dingen, maar ook dat de Heere genadig is. En dat Evangelie, 
die blijde boodschap, gaat onverhinderd voort. Ook vandaag nog. Ook in Nunspeet, op de kinderbijbelclub, 
die dit jaar al vijf jaar mag bestaan. Heb jij de Heere al lief gekregen, geloof jij al in Hem? 
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De leertekst is: 

Geloof in de Heere Jezus, en u zult zalig worden. Handelingen 16 vers 31a. 
 

 
Opdracht 
Als je deze opdracht maakt en de 
volgende keer (23 november) inlevert, 
dan krijg je een extra spaarpunt!  
 
Help Paulus een weg te vinden om het 
Evangelie te verspreiden. 


