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Vanmorgen gaat de preek over het ontgrendelen van ons hart, zodat we in de Here God kunnen geloven. In 
de preek gaat het niet echt over Saulus, maar bij Saulus gebeurde dat heel plotseling en niet langzaam of 
geleidelijk zoals bij ons meestal zo is. 

Lees het verhaal maar eens:
Saulus hoort een stem 
Saulus is met een paar sterke mannen onderweg naar Damascus. Hij heeft een plan. In Damascus wonen 
allemaal mensen die in Jezus geloven. Saulus gaat die mensen gevangennemen. Want Saulus vindt het niet 
goed als mensen in Jezus geloven. Hij weet zeker dat God dat ook helemaal niet goed vindt. En daarom moet
hij die mensen gevangennemen. Want anders gaan ze aan iedereen over Jezus vertellen, en dan komen er nóg
meer christenen. Dat zou helemaal erg zijn, denkt Saulus. Dat mag echt niet gebeuren. Saulus is al een poos 
onderweg. In de verte ziet hij de stadsmuur van Damascus al. Nog even, dan zijn ze er. Dan kunnen ze 
beginnen met mensen gevangennemen. Maar dan ineens – wat is dat? Er straalt een fel licht uit de hemel. 
Saulus schrikt vreselijk. Het licht is zo fel dat hij niks meer kan zien. Hij struikelt. Hij valt op de grond. En 
dan hoort hij een stem. ‘Saulus, Saulus! Waarom wil je mij gevangennemen?’ Saulus snapt er niks van. Wie 
praat er tegen hem? Hij ziet niemand. ‘Wie bent u?’ vraagt hij.  ‘Ik ben Jezus,’ zegt de stem. ‘Ik ben degene 
die jij gevangen wilt nemen. Sta op. Ga naar de stad toe. Daar zal iemand je vertellen wat je moet doen.’ Nu 
schrikt Saulus nog veel erger. Wat? Is dat Jezus, die met hem praat? Jezus was toch dood? Maar als Jezus 
met hem praat, dan is hij niet dood. Dan leeft hij. Dan is hij echt opgestaan uit de dood. O nee, denkt Saulus. 
Dit is vreselijk. Ik dacht dat Jezus een bedrieger was! En ik heb allemaal mensen die in Jezus geloofden, in 
de gevangenis gezet. Wat heb ik gedaan! Saulus staat op. Hij knippert met zijn ogen. Maar hij ziet helemaal 
niks meer. Het lijkt wel of er een blinddoek voor zijn ogen zit. ‘Help!’ zegt hij. De mannen die met Saulus 
meereizen, geven hem een hand. Ze brengen hem naar Damascus. Maar Saulus gaat daar geen mensen 
gevangennemen. Dat kan hij niet meer, want hij is blind. En hij wil het ook niet meer. Hij snapt niet dat hij 
dat ooit gewild heeft. Saulus denkt na over wat hij gedaan heeft. Hij is zo verdrietig dat hij niet meer kan 
eten of drinken. Ik heb de vrienden van Jezus in de gevangenis gegooid, denkt hij. Hij bidt tot Jezus. ‘Jezus, 
het spijt me zo,’ zegt hij. ‘Het spijt me zo dat ik uw leerlingen in de gevangenis heb gegooid. Kon ik het 
maar goedmaken…’ In Damascus woont een man die Ananias heet. Middenin de nacht, tijdens een droom, 
hoort Ananias een stem. ‘Ananias!’ zegt de stem. Ananias weet meteen wie zijn naam noemt. Het is Jezus. 
‘Ik luister, Heer,’ zegt hij. ‘Ga naar het huis van Judas,’ zegt Jezus. ‘Daar is een man die Saulus heet. Hij is 
aan het bidden. Hij droomt dat jij naar hem toe komt, en dat hij dan weer kan zien.’ ‘Maar Heer!’ zegt 
Ananias geschrokken. ‘Moet ik naar Saulus toe? Dat is een gevaarlijke man! Hij is in Damascus om iedereen
die in u gelooft gevangen te nemen. Mij dus ook.’ ‘Toch moet je gaan,’ zegt Jezus. ‘Want ik heb Saulus 
uitgekozen om voor mij te werken. Hij moet overal in de wereld over mij vertellen. Hij zal het zelf heel 
moeilijk krijgen. Dat heb ik hem verteld.’ Ananias gaat naar het huis waar Saulus logeert. ‘Saulus, vriend,’ 
zegt hij. ‘Ik ben Ananias. Ik ben een volgeling van Jezus. Ik heb gehoord dat je Jezus hebt ontmoet toen je op
weg was naar Damascus.’ Saulus buigt zijn hoofd. Er glijdt een traan over zijn wang. Ananias ziet dat Saulus
verdrietig is. Dat hij spijt heeft van wat hij gedaan heeft. Hij legt hij zijn hand op Saulus’ hoofd. ‘Saulus,’ 
zegt hij, ‘Jezus heeft mij naar jou toe gestuurd. Hij wil dat je weer kunt zien. En Jezus heeft een cadeau voor 
je: vanaf vandaag is de heilige Geest bij jou.’ ‘Ik kan weer zien!’ roept Saulus blij. Hij springt op. ‘Is Jezus 
niet meer boos op me? Het is net alsof er een blinddoek voor mijn ogen is weggehaald! Wat ben ik blij! 
Ananias, kun je me dopen?’ ‘Goed,’ zegt Ananias. ‘En daarna gaan we eten.’ 

Met een blinddoek kunnen jullie ook niets zien! Probeer het maar eens thuis als je durft. Kun jij de weg nog 
vinden in je huis? Of heb je dan iemand anders nodig? 

Opdracht 8-12 jaar:
Helemaal anders 
In het verhaal van vandaag wordt alles anders in het leven van Saulus: hij wordt uitgekozen om voor Jezus te
werken. De kinderen maken met deze puzzel ook iets helemaal anders. 

Wat heb je nodig? 
- vier lucifers



- een knikker of een muntje

Aan de slag: 
- Leg de lucifers op tafel neer zoals op de tekening is te zien. Deze tekening is ook
beschikbaar als werkblad. - De knikker of het muntje ligt in ‘een schepje’ van
lucifers.
- Wie van de kinderen kan twee lucifers zo verplaatsen dat de knikker niet meer in
‘het schepje’ ligt, maar ernaast?
- Let op: de lucifers moeten nog steeds een ‘schepje’ vormen.

De oplossing staat helemaal onderaan.

Opdracht voor alle gezinsleden boven de 8 jaar.
Werk in de kerk Saulus werkt voor God. 
In de kerk werken mensen ook voor God. De kinderen gaan aan de hand van stellingen nadenken over 
‘werken voor God’. 

Wat heb je nodig? Per gezin: - de stellingen (werkblad) 
- een pen
En verder: 
- een vel papier

Aan de slag: 
- De gezinsleden lezen in per persoon de stellingen.
- Ze mogen zestig punten verdelen over de zes stellingen. Ze kunnen één stelling zestig punten geven en de 
overige nul, ze kunnen de punten ook gelijkmatiger verdelen.
- Alle personen uit het gezin vertellen per stelling hoeveel punten ze deze hebben gegeven.
- Tel alle punten van elke stelling bij elkaar op.
- Welke stelling heeft de meeste punten gekregen?
En welke de minste? 

- Wat denken de kinderen: waarom hebben deze stellingen de meeste of juist de minste punten gekregen?

NB Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om het gesprek over de stellingen. En je kunt natuurlijk
ook gewoon over de stellingen praten met elkaar. 

Dit zijn de stellingen: 
- De dominee of voorganger is de belangrijkste persoon in de kerk.
- Als je meezingt in het kinderkoor van de kerk, werk je voor God.
- Hoe meer dingen je in de kerk doet, hoe meer je werkt voor God.
- Als je voor God wilt werken, moet je wel eerst veel weten over God. –
 Kinderen en volwassenen kunnen even goed werken voor God. 
- Als je werkt voor God, geeft je dat een fijn gevoel.

Opdracht voor 4-8 jarigen
Ik zie, ik zie… niets?! 
Saulus ziet een groot licht, en daarna is hij blind. Maar aan het eind van het verhaal kan hij weer zien. 

Wat heb je nodig? 
Per kind: - het werkblad op stevig karton 
En verder: 
- kleurpotloden of viltstiften
- een schaar of een prikpen en een priklap
- lijm, of een nietmachine of plakband

Aan de slag: 
- De kinderen kleuren het verhaal op de bril.



- Ze knippen of prikken de bril uit.
- Ze plakken de pootjes aan de bril. Je kunt ook een nietmachine of plakband gebruiken om de brillen te 
maken.
- De kinderen kunnen zichzelf ‘blind maken’ door het verhaal voor hun ogen te zetten, en zichzelf weer 
‘laten zien’ door de bril af te zetten: na dit verhaal kan Saulus weer zien.

De oplossing van de eerste 
opdracht van de 8-12 
jarigen.


