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GOD KAN ENIGE MENS VOLKOME LAAT OMKEER EN VERANDER... 
MAAR DIS NIE ALTYD MAKLIK NIE.

 
In Handelinge 7:58 en 8:1 ontmoet ons die jongman Saulus. Hy het die Christene
gehaat en saam met ander Jode alles in die stryd gewerp om die nuwe beweging
wat Jesus begin het, uit te roei. Hy het Jesus se volgelinge vervolg en laat
doodmaak … totdat die Here hom ontmoet het. 
 
Paulus se bekering word in Handelinge 9:1-19 beskryf, en dan weer in 22:4-16 en
26:12-18, waar hy van sy bekering vertel. Die feit dat Lukas hierdie verhaal drie keer
in sy boek opneem, wys vir ons hoe belangrik dit is. 
 
Toe die Here vir Saulus ontmoet, word hy blind. Later kon hy toe as’t ware met nuwe
oë na alles kyk. Saulus was toe ŉ nuwe mens met ŉ baie besonderse roeping – om
die Goeie Nuus van Jesus aan die heidennasies te verkondig. 
 
Ons kan goed verstaan hoekom mense eers baie agterdogtig was toe Paulus
begin preek en Jesus as die Seun van God en die Verlosser van mense verkondig
het. Hy was immers voorheen ŉ vervolger van Jesus se volgelinge. Vir die Jode wat
steeds Jesus se volgelinge probeer uitroei het, was Paulus nou ŉ gevaar. Daarom
het hulle hom probeer vermoor toe hy die mense in Damaskus oortuig het dat
Jesus die Christus is.  
 
Medegelowiges laat Paulus egter een nag in ŉ mandjie deur ŉ opening in die
stadsmuur afsak. Só kon hy vlug. Paulus is toe terug na Jerusalem om by die
volgelinge van Jesus aan te sluit. Hulle kon nie glo dat hy nou ŉ volgeling van Jesus
was nie. As dit nie vir Barnabas was wat vir hom ingetree het nie, sou niemand vir
Paulus geglo en aanvaar het nie.  
 
Toe die Jode in Jerusalem hom ook probeer vermoor, het sy vriende hom na Tarsus
toe gestuur. Dit het ŉ tydperk van rus en vrede ingelei waarin die kerk kon groei. 



EK SPRING SOOS POPCORN AS EK VIR JESUS SPRING
Spring gerus popcorn in die mikrogolfoond of op die stoof en eet lekker saam!
 
Ek hou nogals van springmielies en as ek na die harde springmielie pit kyk, sal ek
nooit kan dink dat die lekker popcorn wat ek eet daaruit kom nie. Dis dan so hard en
proe nie na iets nie. Tog as ek hom in ‘n warm pot met olie sit (of in die
mikrogolfoond) dan verander hy na iets wat heeltemal anders lyk en baie lekker is
om te eet. 
 
Dis wat gebeur wanneer ons ons hartjies vir Jesus gee. Voor Jesus se Heilige Gees
in ons hartjies kom woon, is ons hartjies hard en lelik van sonde. Wanneer ons
besluit om Jesus te volg, verander Hy ons heeltemal. Selfs nog meer as die
springmielie pit na die lekker springmielie. 
 
Daar is so storie in die Bybel van iemand met wie dit gebeur het.
 
STORIETYD: HANDELINGE 9:1-19
 

Borrelbekkies kleuterkerk
Ons peuters en kleuters leer die mense van die gemeente ken (en die God van die
gemeente) as vriendelik, hulpvaardig en opreg. Hulle leer om te midde van die
grysgrou wêreld daar buite, die ruimte van die gemeente te vertrou – hier is hulle
veilig en word vir hulle omgegee. Dis húlle gemeente, húlle stories of verhale en húlle
God. Dis nie nodig om op hierdie ouderdom op die morele aspekte van die verhale te
veel klem te lê nie.

Hierdie verhaal is geneem uit Ons eie Kleuterbybel
van Juliana Nothnagel en Johann Strauss, bl. 144-145
 
Die Here praat met Paulus
Daar is ‘n man in Jerusalem en sy naam is Paulus. Op
‘n dag reis hy na die stad Damaskus. Daar woon
mense wat in Jesus glo. Paulus dink nie Jesus is God
se Seun nie. En nou wil hy hierdie mense wat oor
Jesus praat gaan straf.
 
Naby Damaskus kom daar skielik ‘n skerp lig uit die
hemel. Paulus hou sy hande voor sy oë en val
op die grond neer. Toe hoor hy ‘n stem: “Paulus,
Paulus, hoekom vervolg jy My?” Paulus skrik.
Hy sien niemand, hy hoor net die stem uit die hemel.
“Wie is U, Here?” vra hy bang.



AANBID EN SING SAAM
 
Luister na Nedine Blom se Popcorn op YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=6OO3FNUYJF4
 
Probeer om te “pop”  soos springmieliepitte elke keer as julle die woord "popcorn"
hoor. Dit word gedoen deur in die lug te spring, gelyktydig jou hande te klap en “pop”
uit te roep.
 
VAN SAULUS NA PAULUS
Gebruik hierdie oulike prentjie met ogies wat 'verander' op die volgende bladsy om
vir die kleintjies kortliks die storie te herhaal. 

Die stem sê: “Ek is die Here Jesus. Hoekom haat jy My en My vriende?” Nou is Paulus
éérs bang. Hy het gedink Jesus is dood, maar hier praat Jesus met hom! Toe weet
Paulus: Jesus is regtig die Seun van God. “Here, wat moet ek doen?” vra hy.
 
Jesus antwoord: “Gaan na Damaskus en daar sal Ek vir jou sê wat jy moet doen.” Die
skerp lig gaan weg, maar skielik is Paulus blind. Die mense by hom help hom verder op
sy pad. Hulle kom in Damaskus aan, maar Paulus kan niks sien of doen nie. Nou het hy
baie tyd om te dink oor hoe verkeerd hy was. Hy bid en sê: “Jesus, ek glo nou in U. Ek is
jammer dat ek U vyand was. Ek wil nou U vriend wees.”
 
Toe stuur die Here ‘n man na Paulus was sê: “Paulus, die Here wil hê jy moet weer sien
en vir die mense van Jesus vertel.”
 
Sommer dadelik kan Paulus weer sien. Hy het die Here baie liefgekry. Hy het vir die
mense van Jesus vertel en vir hulle gebid. En baie mense het in Jesus geglo.
 
VAT SAAM
Voordat Paulus sy hart vir Jesus gegee het, het hy die mense wat in Jesus geglo het laat
doodmaak. Sy hart was soos daar harde mieliepit. Toe hy sy hartjie vir Jesus gee, het hy
verander in ‘n vriend van Jesus en wou hy oral ander van Jesus vertel. Hy het toe geraak
soos daardie lekker gespringde popcorn. Buitekant het hy dieselfde gelyk, maar aan die
binnekant het sy hartjie heeltemal verander van hard na mooi, sag en skoon.

https://www.youtube.com/watch?v=6OO3FNUYJF4


VAN SAULUS 
NA PAULUS

INSTRUKSIES
Druk hierdie bladsy uit (of teken sommer hierdie bladsy af). Knip die strook met die oë uit.
Sny versigtig twee gleufies op die gesig vir die oë om deur te gly. 



Junior Kategese
BEGIN 
Die verhaal van Jesus wat uit die dood opgestaan het, is een van daardie stories wat
klink of dit eenvoudig nie waar kan wees nie. Dit is hoekom ons glo net God kon dit doen.
Dis nie iets wat gewone mense soos ek en jy sou kon doen nie. Daar is ook ander stories
waaroor ŉ mens kan sê: Net God kon dit doen! 
 
Nadat Jesus na die hemel opgevaar en die Heilige Gees na ons toe gekom het, het die
Jode wat vir Jesus gekruisig het alles probeer om die mense wat vir Jesus volg, stil te
maak. Hulle het so hard probeer om hierdie mense stil te maak dat hulle dinge gedoen
het wat baie erg was. In die Bybel lees ons dat hulle vir Stefanus, een van die mense wat
in Jesus geglo het, uit Jerusalem gesleep en hom met klippe doodgegooi het. Terwyl
hulle dit gedoen het, het hulle hulle klere by ŉ jongman gelos sodat hy dit kon oppas.
Hierdie jongman het gedink hulle doen iets goeds.  
 
Wie was hierdie man? Hy is in Tarsus gebore, maar het in Jerusalem grootgeword. Een
van die slim Joodse geleerdes, Gamaliël, was sy onderwyser en het vir hom alles wat ons
vandag in die Ou Testament lees, geleer. Wanneer ons weer van hierdie jongman lees, is
hy besig om ander mense wat in Jesus glo met die dood te dreig.
 
MOMENT 1: HANDELINGE 9:1-9 – SAULUS VERVOLG DIE CHRISTENE, MAAR
JESUS KEER HOM 
Op die pad tussen Jerusalem en Damaskus het iets wonderliks met Saulus gebeur.
Jesus self het sy lewenspad verander. Dit is baie interessant dat Jesus vir Paulus gevra
het hoekom hy Hom, Jesus, vervolg. Jesus staan so sterk aan die kant van sy volgelinge
dat wanneer iemand iets aan hulle doen, hulle dit ook aan Hom doen. Paulus het dadelik
geweet die Een wat met Hom praat, is die Here self. Daarom vra hy: “Wie is U, Here?”
Saulus was skielik blind. Die jongman wat so sterk en vol planne en krag was, was nou
swak en onseker. Ander mense moes hom help. Drie dae lank was die uitwerking van
hierdie ontmoeting met die Here so sterk in sy lewe dat hy nie eens geëet het nie.
Intussen het die Here van die ander kant af iets bewerk, daar in Damaskus, die plek
waarheen Saulus op pad was
 
MOMENT 2: HANDELINGE 9:10-16 – DIE HERE BEREI VIR ANANIAS VOOR OM
SAULUS TE ONTMOET
In Damaskus was daar ŉ man met die naam Ananias. Hy het in Jesus geglo. Ananias het
die Here in sy gedagtes gesien en die Here het met hom gepraat. Die Here het vir
Ananias na ŉ huis in Reguitstraat gestuur en vir hom gesê hy sou vir Saulus van Tarsus
daar kry, besig om te bid.  Ananias het geskrik en vir die Here gesê hy het al baie van dié
man gehoor. Dis mos hy wat almal wat in Jesus glo soveel kwaad aandoen. Die Here
antwoord hom toe: “Gaan daarheen, want Ek het hom gekies as my werktuig om my
Naam uit te dra.” 



Wat sou jy gedoen het as God aan jou verskyn het soos Hy aan Paulus verskyn het?

Soek saam na die volgende plekke: Jerusalem, Damaskus, Tarsus en Antiogië.  
Hoekom is hierdie plekke so belangrik in vandag se storie? 

Lees Galasiërs 1:11-24 en verduidelik vir mekaar wat dit vir julle beteken.  
Hoekom is hierdie sin belangrik? “Die evangelie wat ek verkondig, is nie deur ŉ mens
uitgedink nie.” 
Vertel vir mekaar wat met ons gebeur wanneer ons lank moet wag voordat ons met
iets kan begin.

 MOMENT 3: HANDELINGE 9:17-22 – SAULUS SE OË GAAN OOP EN HY BEGIN
PREEK
Die een oomblik het Jesus se volgelinge nog gedink Saulus gaan hulle vang, toe
verander die Here hom geheel en al. Saulus se oë het oopgegaan. Hy het die waarheid
erken dat Jesus die lewende Here is, en hy het met almal gepraat en hulle probeer
oortuig dat Jesus die Christus, die hemelse Koning, is.
 
MOMENT 4: HANDELINGE 9:23-31 – SAULUS WORD AMPER VERMOOR
Die Jode was so kwaad oor wat met Saulus gebeur het dat hulle hom probeer vermoor
het. In Damaskus, ŉ stad met ŉ muur om, het hulle hom dag en nag by al die poorte
gesoek om hom dood te maak. Volgelinge van Jesus het Saulus toe een nag in ŉ groot
mandjie deur ŉ opening in die stadsmuur laat afsak. Só kon hy vlug. 
 
Ons lees later (Gal 1:15-17) dat Saulus ongeveer drie jaar in die woestyn was voordat hy
terug is Jerusalem toe. In Jerusalem was die volgelinge van Jesus net so bang vir hom.
Gelukkig was daar een man, Barnabas, wat presies geweet het hoe die Here aan Saulus
verskyn en hom verander het. Hy het toe vir almal daarvan vertel.  
 
In Jerusalem het hulle weer probeer om vir Saulus te vermoor. Dis toe dat die gelowiges
besluit het om hom na sy geboortedorp Tarsus te stuur. ŉ Tyd lank was daar toe rus en
vrede, en al hoe meer mense het in Jesus begin glo. 
 
Saulus moes wag totdat die gemeente in Antiogië eendag vir Barnabas gestuur het om
hom in Tarsus te kom omdat hulle vir hom ŉ taak gehad het. Hy moes vir ander nasies
van Jesus gaan vertel – die werk wat die Here eintlik vir hom gehad het. Toe Saulus dit
begin doen, het hy die naam Paulus begin gebruik, want in die wêrelddeel waar hy die
boodskap van Jesus moes gaan verkondig, was daar baie Grieke en Romeine. Hulle sou
die naam Paulus beter geken het.
 
GESELS SAAM

 
Die Here het vir Saulus verander en vir hom gesê Hy het ŉ spesiale werk vir hom. Maar
hy moes wag totdat die tyd daarvoor reg was. Die Here werk dikwels só, en ons raak
soms ongeduldig wanneer ons moet wag. 
 
Kyk in julle Bybel na 'n kaart wat deel van die Nuwe Testament in die Bybel vorm.  

 





Senior Kategese

Lees Handelinge 9:1-20. Sien jouself in die verhaal: die mense wat vervolg word en in
vrees lewe, Saulus, Ananias en hoe die Here hulle ontmoet – en vir jou. Praat in stilte
met die Here daaroor.

Hoe leer ons vir Saulus ken? (verse 1, 2)
Hoe sorg Jesus dat Hy Saulus se aandag kry? (vers 3)
Weet Saulus met Wie hy te doene het? (verse 4-6)
Wie speel die grootste rol in Saulus se bekering, hy self of Jesus? Hoekom sê jy so
Hoe reageer mense op Saulus se bekering? (verse 13, 14)
Gesels met mekaar oor die maniere waarop die Here jou ontmoet en wat dit aan jou
doen.

Lees weer Handelinge 9:10–13,15,17–18
Hoe, dink jy, het Ananias gevoel toe hy gehoor het dat hy na Saulus, wat vir hom in
die tronk wou gooi, moet gaan?
Waarom is dit soms moeilik om waagmoed te hê? Is daar tye wanneer jou roeping
oorheers word deur jou vrees?

Een van die vurigste vervolgers van hierdie Griekssprekende Joodse Christene was
Saulus van Tarsus, die man wat na Damaskus gestuur is om daar Joodse Christene te
gaan vervolg maar toe op die pad na Damaskus op ’n dramatiese wyse tot bekering
gekom het en die naam Paulus gekry het. Trouens, hierdie Paulus het die grootste
Christelike sendeling van die eerste eeu (en miskien van alle tye) geword. Binne enkele
jare is Christelike gemeentes feitlik dwarsdeur die Romeinse Ryk gestig.
 
SKRIFLESING

 
GESELS SAAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

 
ANANIAS SE STORIE
Ek was my hele lewe lank ’n gelowige, en toe Jesus in die omtrek was, het ek ook
vir Hom as my Messias en Here aangeneem. Ek het later net probeer laaglê in
Damaskus, in die hoop dat mense soos Saulus nie vir my en die ander gelowiges
daar sou raaksien nie, maar God het ander planne gehad. Saulus het Damaskus
toe gekom om vir my en ander gelowiges te vervolg, en pleks daarvan dat ek gaan
wegkruip, stuur God my na Hom toe...om vir hom te bid sodat Saulus weer kon sien.
Ek het daardie dag gedink my naam se betekenis moet verander vanaf “Geseënd deur
die Here” na “Ek moet mal wees om te doen wat die Here sê”.
 

 
LEEF MET GOD SE SEEN
Jesus kan dalk net hierdie week deur jou iemand se pad kruis. Kan jy dink aan iemand
met wie jy graag dit sou wou sien gebeur?


