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1. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Deze zondag is de tweede van een 
blok met drie verhalen over Paulus. We 
lezen hoe hij in Jezus gaat geloven, dat 
hij op reis gaat om over God en Jezus 
te vertellen, en hoe hij op één van zijn 
reizen in een storm terechtkomt en 
schipbreuk lijdt.  

Op deze zondag staat Handelingen 17:16 
en 17:22-34 centraal: Paulus reist rond 
om overal over Jezus te vertellen. Hij 
komt ook in de Griekse stad Athene, 
waar hij een toespraak houdt. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten 
we ons op de reactie van de mensen 
die naar Paulus luisteren. Een paar van 
hen sluiten zich bij Paulus aan en gaan in 
Jezus geloven. 
Voor de kinderen van 8-12 jaar 
richten we ons op de inhoud van 
Paulus’ toespraak en het nadenken en 
filosoferen over wie God is. 

2.  CONTEXT VAN DE 

BIJBELTEKST

Vorige keer (Bijbel Basics zondag 103) 
lazen we over de bekering van Saulus. 
In het verhaal van vandaag wordt hij 
Paulus genoemd. Van een vervolger 
van christenen wordt hij een apostel 
die overal het goede nieuws van Jezus 
gaat vertellen. Bij zijn opdracht om te 
vertellen over Jezus worden expliciet 
‘alle volken’ genoemd (Handelingen 
9:15), dus ook de niet-Joden. Daarom 
reist Paulus veel rond en probeert hij 
zoveel mogelijk mensen te overtuigen. 
Hij maakt daarbij geen verschil 
tussen Joden en niet-Joden: aan alle 
mensen vertelt hij dat ze door God 
gered worden als ze in Jezus Christus 
geloven. Op sabbat legt Paulus in 
de synagogen teksten uit de heilige 
boeken uit, en vertelt hij dat Jezus de 
messias is. Veel niet-Joden komen 
door zijn boodschap tot geloof, maar 
veel Joden wijzen zijn boodschap af. 

In Handelingen lezen we over vier 
reizen van Paulus:

Reis 1 | ongeveer tussen 45 en 50 na 
Christus | Handelingen 13-14
De eerste reis van Paulus begint en 
eindigt in de stad Antiochië in Syrië. 
Hij reist onder andere naar het eiland 
Cyprus en naar een paar plaatsen 
in Klein-Azië (het huidige Turkije). 
Barnabas en Johannes Marcus, de neef 
van Barnabas, reizen met hem mee. 

Reis 2 | 50 na Christus | Handelingen 
15:36-18:22
De tweede reis van Paulus begint 
en eindigt ook in de stad Antiochië 
in Syrië. Paulus reist nu samen met 
Silas en Timoteüs. Tijdens deze 
reis komen ze ook in Macedonië en 
Griekenland. In de stad Filippi worden 
ze gevangengenomen, maar ze komen 
ook weer vrij. En Paulus komt in de 
stad Athene: daarover gaat de tekst 
die we vandaag lezen. 

Reis 3 | vanaf het jaar 54 na Christus | 
Handelingen 18:23-21:26
De derde reis van Paulus begint in de 
stad Antiochië, en eindigt na een paar 
jaar in de stad Jeruzalem. Tijdens deze 

reis komt Paulus langs allerlei 
steden in Klein-Azië, Macedonië 
en Griekenland. Paulus doet 
onderweg wonderen, waarvoor hij niet 
eens zelf aanwezig hoeft te zijn: door 
een riem of een doek die hij gedragen 
heeft, kan een zieke al beter worden. 

Reis 4 | ongeveer in het jaar 58 na 
Christus | Handelingen 27-28
De vierde reis maakt Paulus als 
gevangene. De reis begint in 
Jeruzalem en eindigt in Rome, de 
plaats van waaruit de keizer regeert. 
Paulus wil ook daar over Jezus 
vertellen. Het grootste gedeelte reist 
Paulus per schip. Er gebeurt van alles 
tijdens de reis. Volgende keer lezen 
we hoe Paulus op zee in een zware 
storm terechtkomt en schipbreuk lijdt 
(Bijbel Basics zondag 105).

Tip 
Bekijk de kaart 
met de reizen 
van Paulus op 
bladzijde 21. 
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3.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Paulus is bezig aan zijn tweede reis. Tijdens 
die reis komt Paulus in de Griekse stad Athene 
terecht. De Grieken geloofden dat er heel veel 
verschillende goden waren, en hadden voor 
alle goden een altaar. Omdat ze bang waren om 
een god te vergeten, hadden ze ook een altaar 
gebouwd ‘voor de onbekende god’. Paulus sluit 
daarbij aan en zegt dat hij hun komt vertellen 
over de God die de Grieken nog niet kennen.

Athene was het centrum van de Griekse 
cultuur en filosofie. In de synagoge en op het 
marktplein spreekt Paulus met allerlei mensen 
en discussieert hij met verschillende filosofen. 
Twee populaire stromingen uit de eerste eeuw 
worden met name genoemd: de aanhangers 
van Epicurus en van de Stoa. In vers 32 lezen 
we dat sommige mensen beginnen te lachen als 
Paulus vertelt over de opstanding uit de dood. 
Veel filosofen zagen namelijk alleen de geest 
als onvergankelijk, het lichaam was vergankelijk. 
Maar er zijn ook mensen die er een andere keer 
meer over willen horen, en mensen die zich bij 
Paulus aansluiten en in Jezus gaan geloven. 

De tekst die we vandaag lezen is één 
van Paulus’ bekendste toespraken. Hij 
houdt die toespraak op het plein van 
de Areopagus. Dat is de plek waar de 
belangrijke mensen van de stad bij elkaar 
kwamen en waar de bestuurders vergaderden. 
In vers 24-29 vertelt Paulus de Atheners over 
God. Hij vertelt dat de mensen God zoeken, en 
dat het moeilijk is om God te vinden. Tegelijk is 
God dicht bij de mensen betrokken: hij geeft ons 
het leven, we bestaan door hem en we lijken op 
hem. 

De taal en de inhoud van Paulus’ toespraak zijn 
zowel bijbels als Grieks. In vers 24 vertelt hij 
bijvoorbeeld over God die de wereld gemaakt 
heeft: een bijbelse uitspraak over God de 
schepper, maar met een meer Griekse of 
filosofische woordkeus van ‘wereld’ in plaats van 
‘hemel en aarde’. Paulus sluit aan bij het Griekse 
denken, en ook bij de kritiek die sommige 
filosofen op religie hadden. Bijvoorbeeld als hij 
zegt dat God niet afhankelijk is van mensen die 
voor hem zorgen, omdat God niets meer nodig 
heeft. Zo sluit Paulus aan bij de mensen die naar 
hem luisteren.
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4. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Handelingen 17:34.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje  
met de tekst van Handelingen 17:27.

5. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 
In de kerkdienst
-  een tafel
-  een theedoek
-  een aantal gebruiksvoorwerpen, 

waarvan er één met een 
theedoek is afgedekt

4-6 jaar 
Om te doen:  
Paulus reist rond
Per kind:
-   het werkblad op stevig papier of 

karton 

En verder:
-   viltstiften of kleurpotloden
-   een schaar of een prikpen en een 

priklap
-   eventueel: tijdschriften/reisgidsen

6-8 jaar 
Om te doen:  
Pop-up voor Paulus 
Per kind:
-  het werkblad met de tekening op 

stevig papier of karton 
-  het werkblad met de mensfiguren 
-  een gekleurd vel papier 

En verder:
-  dubbelzijdig tape
-  viltstiften of kleurpotloden
-  een schaar

4-8 jaar 
Om te doen:  
Bij wie sluit jij je aan?
-   de stellingen twee keer uitgeprint 

(werkblad)

8-12 jaar 
Bijbeltekst
-  een bijbel

Om te doen: Wie is God?
-  vijf vellen papier met de 

opdrachten
-  plakband

En verder:
-  bij opdracht 1: een vel papier, 

post-its, pennen of viltstiften
-  bij opdracht 2: vellen wit papier, 

viltstiften of kleurpotloden
-  bij opdracht 3: een vel A3-papier 

of verschillende vellen A4-papier, 
plakband

-  bij opdracht 4: een bijbel, of het 
bijbelgedeelte van vers 24-33 
geprint, vellen papier, pennen

-  bij opdracht 5: kaartjes met 
woorden

Om te doen: Een voelbare 
toespraak
Per tweetal:
-  een ballon
-  het bijbelgedeelte van vandaag

Een paar mensen sloten zich aan bij Paulus  
en gingen in Jezus geloven. 

HANDELINGEN 17:34

104

debijbel.nl/bijbelbasics

Paulus zei: ‘God zorgt ervoor dat de mensen  
hem zoeken. Ze proberen hem te vinden,  
ook al is dat moeilijk. Toch is hij niet ver  

bij ons vandaan.’

HANDELINGEN 17:27

104

debijbel.nl/bijbelbasics
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6.  MOMENT MET DE KINDEREN  

IN DE DIENST

Het grote onbekende
Paulus ziet in Athene hoeveel goden er in 
de stad worden vereerd. Hij ziet zelfs een 
altaar waarop staat: ‘Voor de onbekende 
god.’ Over die voor hen onbekende god 
weet Paulus de inwoners van Athene van 
alles te vertellen. Hierdoor gaan sommige 
mensen in Jezus geloven. 

Wat heb je nodig:
-  een tafel
-  een theedoek
-  een aantal gebruiksvoorwerpen, 

waarvan er één met een theedoek is 
afgedekt

Vooraf aan het kindermoment:
-  Leg op de tafel één voorwerp onder de 

theedoek. Je kunt denken aan een cd, 
een paperclip, een schaar, een knikker 
of een etui. 

-  Leg de overige gebruiksvoorwerpen 
ernaast.

Aan de slag:
-  Vertel de kinderen dat ze 

allerlei voorwerpen zien. Laat de kinderen 
vertellen wat ze zien en waar je het 
voorwerp voor gebruikt. 

-  Vertel de kinderen dat er iets onder de 
theedoek ligt dat voor hen nog onbekend 
is, maar voor jou bekend. 

-  Je geeft de kinderen een hint over het 
gebruiksvoorwerp. De kinderen mogen 
nu drie pogingen doen om het te raden. 
De eerste hint moet zo omschreven zijn 
dat de kinderen moeilijk zullen raden 
welk voorwerp er onder de theedoek ligt.

-  De kinderen krijgen een tweede 
aanwijzing. Door goed te luisteren naar 
de aanwijzing weten ze misschien nu wel 
om welk voorwerp het gaat.

-  Geef de kinderen eventueel nog wat 
aanwijzingen tot het voorwerp geraden is. 

-  Haal de theedoek weg en laat het 
voorwerp aan de kinderen zien.

-  Vertel de kinderen dat het verhaal van 
vandaag gaat over iemand die voor de 
inwoners van Athene ook onbekend was. 
Door wat Paulus over hem vertelt, komen 
ze erachter wie Paulus bedoelt.

In de kerkdienst In de kinderdienst

7. OM TE BEGINNEN

4-8 jaar 
Aansluiten
In het verhaal van vandaag sluiten 
een paar mensen zich bij Paulus 
aan.
Lukt het in dit spel om erachter te 
komen hoeveel kinderen zich bij 
een ander kind aansluiten?

Aan de slag:
-  De kinderen staan naast elkaar 

achter in de ruimte.
-  Eén kind gaat op tien stappen 

afstand met de rug naar de groep 
staan. Dit kind is Paulus.

-  Wijs een aantal kinderen aan (één 
voor één) die zo zacht mogelijk 
achter ‘Paulus’ gaan staan.

-  Nu moet ‘Paulus’ raden hoeveel 
kinderen achter hem staan.

-  Speel het spel opnieuw met een 
ander kind als Paulus.

8-12 jaar
Paulus in beeld
Paulus ziet veel beelden 
van goden in Athene. Hij vertelt 
de mensen dat we geen beeld 
kunnen maken dat echt op God 
lijkt. Het blijft gewoon een beeld 
dat door mensen bedacht en 
gemaakt is. De kinderen maken 
ook beelden, totdat Paulus komt…

Aan de slag:
-  Wijs één kind aan dat Paulus is. 
-  Verdeel de overige kinderen in 

groepjes van twee. 
-  Eén kind is de beeldhouwer, het 

andere kind is het beeld.
-  De beeldhouwer geeft aan hoe 

hij het beeld wil hebben. 
-  Het andere kind gaat in deze 

positie staan en blijft zo stil 
mogelijk staan. 

-  Dan komt ‘Paulus’ naar voren en 
loopt tussen de beelden door.

-  Zodra hij (of zij) een beeld ziet 
bewegen, wijst hij het beeld aan, 
en is het af. 
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8.  GEBED ALS DE KINDERDIENST BEGINT

Goede God,
Dank u wel dat u niet een onbekende god bent.
We kunnen u leren kennen. 
Dat kan door verhalen, bijvoorbeeld zoals Paulus vertelt.
Dat kan door Jezus. Hij woonde op aarde en liet ons zien hoe u bent. 
We willen u graag steeds beter leren kennen. 
Wilt u ons helpen goed te onthouden wat we over u horen?
Amen.

Tip 
Ga in een kring zitten 

voor dit gebed. Je kunt 
een kaars aansteken, of de 

kaars die je meeneemt 
uit de dienst in het 

midden zetten.

9. BIJBELVERHAAL

4-8 jaar 
Bij Handelingen 17:16 en 17:22-34 
Vertel het verhaal. Bekijk tijdens of na het 
verhaal met elkaar de plaat bij dit verhaal. 
Vraag de kinderen om goed te kijken en 
te vertellen wat ze zien. Je kunt eventueel 
de weetjes uit het bovenbouwmateriaal 
gebruiken om wat meer uit te leggen.

Paulus vertelt in Athene over God 
Paulus is erg veranderd. Vroeger was hij boos 
op mensen die in Jezus geloofden. Hij zette ze 
zelfs in de gevangenis. Maar Paulus heeft Jezus 

ontmoet, en nu gelooft hij zelf ook in hem. En 
hij wil dat nog veel meer mensen over Jezus 
horen. Paulus maakt lange reizen, en overal 
waar hij komt vertelt hij de mensen over Jezus. 

Vandaag is Paulus in de hoofdstad van 
Griekenland, in Athene. Athene is een grote 
stad, en er wonen veel mensen. Overal in 
Athene staan beelden van goden, en er zijn 
tempels en altaren waar je deze goden kunt 
vereren. Er is zelfs een altaar waarop staat: 
‘voor de onbekende god’. Want de mensen 
denken: misschien is er wel een god die we 
nog niet kennen. Laten we daar ook maar een 
altaar voor maken.  
Paulus wordt boos en verdrietig als hij al die 
beelden ziet. De mensen hier kennen Jezus 
niet. Ze brengen offers aan goden die helemaal 
niet bestaan. Maar Paulus heeft een slim 
plan. Hij weet dat de mensen in Athene ervan 
houden om naar toespraken te luisteren, en om 
daar met elkaar over te praten. Dus dat gaat hij 
doen: een toespraak houden. 

Paulus gaat midden op een druk plein staan. 
‘Mensen van Athene!’ roept hij. ‘Wat hebben 
jullie een mooie stad. En ik zie dat jullie de 
goden heel belangrijk vinden. Al die beelden. 
Al die tempels. 
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Ik zag vanmiddag zelfs een altaar voor 
een onbekende god. 
Ik heb goed nieuws voor jullie. Ik ben 
hierheen gekomen om jullie vertellen wie 
die onbekende God is! Want ik ken hem!’ 

Er komen steeds meer mensen om Paulus 
heen staan. Ze zijn nieuwsgierig. Kent die 
man een god die zij nog niet kennen? 

‘De God over wie ik jullie kom vertellen 
heeft de hemel en de aarde gemaakt,’ 
zegt Paulus. ‘Mensen hoeven niet voor 
hem te zorgen. Hij heeft niks nodig. Hij 
zorgt zélf voor iedereen. Ook voor jullie. 
Hij zorgt ervoor dat je hart klopt en dat 
je kunt ademhalen. Hij zorgt ervoor dat 
het koren kan groeien en dat het regent, 
zodat we te eten en te drinken hebben. 
Jullie willen natuurlijk weten hoe die God 
eruitziet. Maar je kunt geen beeld van 
hem maken. Mijn God is niet bedacht 
of gemaakt, zoals jullie goden. Mijn 
God bestaat echt, en hij ziet alles wat 
we doen. Hij heeft Jezus naar ons toe 
gestuurd om ons over hem te vertellen. 
En toen Jezus doodging, heeft hij hem 
weer laten opstaan uit de dood.’ 

Een paar mensen beginnen te lachen. 

‘Wat?’ zeggen ze. ‘Een dode man die 
weer levend wordt? Dat kan toch niet?’
Maar er zijn ook mensen die zeggen: 
‘Wat een bijzonder verhaal. Daar willen 
we meer over horen.’ 

Paulus komt de dag erna terug. Hij 
vertelt meer over God en over Jezus. 
Er zijn een paar mensen uit Athene die 
zeggen: ‘Paulus heeft gelijk! Die goden 
waar wij in geloofden, die bestaan 
helemaal niet.’ Ook in Athene zijn nu 
mensen die in Jezus geloven. 

8-12 jaar 
Handelingen 17:16 en 17:22-34
Paulus in Athene
Toen Paulus in Athene op Silas en 
Timoteüs wachtte, zag hij dat de stad 
vol stond met beelden van afgoden. Dat 
maakte hem erg kwaad.

(…)

Paulus begint aan een toespraak
Toen ging Paulus midden op het plein 
staan en hij zei: ‘Inwoners van Athene, ik 
zie aan alles dat jullie het vereren van de 
goden heel belangrijk vinden. Toen ik in 
jullie stad rondliep, zag ik hoeveel goden 

jullie vereren. Ik zag zelfs een altaar 
waarop stond: ‘Voor de onbekende god.’
Jullie vereren dus een god die jullie niet 
eens kennen. Precies daarover kom ik 
jullie vertellen.

Paulus vertelt over God
Ik kom jullie vertellen over de God die 
de wereld gemaakt heeft en alles wat 
er leeft. Hij is de Heer van hemel en 
aarde. Die God woont niet in tempels 
die door mensen gebouwd zijn. Mensen 
hoeven ook niet voor hem te zorgen. Hij 
heeft niets van hen nodig, want hij geeft 
het leven aan alle mensen. Hij laat hen 
ademhalen en hij zorgt voor alles.
God heeft uit één mens alle volken 
gemaakt. En hij gaf de mensen de hele 
aarde om op te leven. Hij bepaalde waar 
ze moesten gaan wonen, en voor hoe 
lang. Zo zorgt hij ervoor dat de mensen 
hem zoeken. Ze proberen hem te vinden, 
ook al is dat moeilijk. Toch is hij niet ver 
bij ons vandaan. Want God laat ons leven, 
bewegen en bestaan. Eén van jullie 
Griekse dichters heeft gezegd: ‘God heeft 
ons gemaakt. Wij lijken op hem.’
Ja, wij lijken op God. Maar we kunnen 
geen beeld maken dat echt op God lijkt. 
Zelfs niet als we goud voor dat beeld 

gebruiken, of zilver of steen. Want het 
blijft gewoon een beeld dat door mensen 
bedacht en gemaakt is.’

De meeste mensen geloven Paulus niet
Paulus eindigde zijn toespraak met deze 
woorden: ‘Lange tijd leefden de mensen 
zonder God te kennen. God heeft hen 
daar niet voor gestraft. Maar nu wil 
God dat alle mensen gaan doen wat 
hij wil. Iedereen moet een nieuw leven 
beginnen. Want de dag komt dat God zal 
rechtspreken over de wereld. God heeft 
die dag zelf bepaald. En hij heeft een 
man uitgekozen om namens hem recht 
te spreken. Iedereen kan weten dat dit 
echt gaat gebeuren. Want God heeft die 
man uit de dood laten opstaan.’
Toen Paulus over de opstanding uit 
de dood begon te vertellen, gingen 
sommige mensen lachen. Maar anderen 
zeiden: ‘Daar mag u ons een andere 
keer meer over vertellen.’ Toen ging 
Paulus weg van het plein.
Een paar mensen sloten zich aan bij 
Paulus en gingen in Jezus geloven. Er 
was een bestuurder van de stad bij, 
die Dionysius heette, en een vrouw die 
Damaris heette, en er waren nog een 
paar anderen.
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10. OM TE WETEN

Paulus op reis 
Eerst vervolgde Paulus de christenen, 
maar nu wil hij het goede nieuws over 
Jezus overal vertellen. Bij zijn opdracht 
om te gaan vertellen over Jezus, wordt 
gezegd dat hij dat aan ‘alle volken’ 
moet doen (Handelingen 9:15). Daarom 
reist Paulus veel rond en probeert hij 
zoveel mogelijk mensen te overtuigen 
om in Jezus te gaan geloven. In het 
bijbelboek Handelingen kun je lezen 
over vier grote reizen van Paulus. Het 
verhaal van vandaag speelt zich af 
tijdens zijn tweede reis (de rode lijn op 
het kaartje). 

‘Voor de  
onbekende god’
Tijdens zijn tweede reis komt Paulus 
in de Griekse stad Athene terecht. De 
Grieken geloofden dat er heel veel 
verschillende goden waren, en ze 
hadden voor alle goden een altaar. 
Omdat ze bang waren om een god te 
vergeten, hadden ze ook een altaar 
gebouwd ‘voor de onbekende god’. Dat 
gebruikt Paulus om de Grieken te gaan 
vertellen over God en over Jezus. Hij 
zegt dat hij hun komt vertellen over de 
God die ze al wel vereren, maar nog niet 
kennen.

11. OM OVER TE PRATEN

Bij de gespreksvragen staan 
verschillende soorten vragen: 
‘weetvragen’ en ‘denkvragen’. 
Antwoorden op de weetvragen kun je 
opzoeken, bijvoorbeeld in het verhaal. 
Maar over de denkvragen kun je met 
elkaar blijven nadenken. Daarom zijn 
er ook geen foute antwoorden!

4-8 jaar 
-  Ben jij weleens in Griekenland 

geweest, en misschien ook in 
Athene? Of heb je er weleens 
van gehoord? Ligt het ver van 
Nederland? Als je in Griekenland 
en in de stad Athene bent geweest, 
wat heb je daar gezien?

-  Wat ziet Paulus in de stad Athene?
-  Weet je nog dingen die Paulus over 

God vertelt?
-  Sommige mensen gaan in Jezus 

geloven door wat Paulus vertelt. Wat 
zouden ze mooi hebben gevonden 
aan het geloven in Jezus? 

-  En wat vind jij mooi aan geloven in 
Jezus?

8-12 jaar 
-  Wat is volgens Paulus het 

verschil tussen de goden 
van de mensen in Athene 
en de God van Paulus? 

-  Hoe reageren de mensen op de 
toespraak van Paulus?

-  Paulus zegt: ‘God zorgt ervoor dat 
de mensen hem zoeken’. Hoe zou 
God dat doen?

-  Paulus zegt ook: ‘God is niet ver bij 
ons vandaan.’ Waar zou hij kunnen 
zijn?

-  Wat heb jij vandaag over God 
geleerd?

-  Als jij iets over God zou gaan 
vertellen, wat zou dan het 
allerbelangrijkste zijn dat je wilt 
zeggen?

10-12 jaar 
-  Zou er een verschil zijn tussen 

‘weten wie God is’ en ‘God kennen’, 
denk je?
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12. OM TE DOEN

4-6 jaar 
Paulus reist rond
Paulus reist rond en hij vertelt over Jezus. De kinderen 
maken een reiskoffertje met een kleurplaat van Paulus 
die in Athene een toespraak houdt. 

Wat heb je nodig?
Per kind:
-   het werkblad op stevig papier of karton 

En verder:
-   viltstiften of kleurpotloden
-   een schaar of een prikpen en een priklap
-   eventueel: tijdschriften/reisgidsen

Aan de slag:
-  De kinderen knippen of prikken de handvatten los, 

zodat de koffer kan worden vastgehouden. 
-  De kinderen maken het doolhof en kleuren de 

kleurplaat. 
-  De kinderen vouwen de koffer in het midden om, 

waarbij de platen aan de binnenkant van de koffer 
komen. 

-  Als er voldoende tijd is, kunnen de 
kinderen de buitenkant van de koffer 

versieren met vrolijke reisplaatjes uit 
tijdschriften. 

Tips
- Knip vooraf de 

handvatten alvast los.
- Vouw vooraf de 

werkbladen alvast 
om. 

6-8 jaar 
Pop-up voor Paulus
Paulus vertelt in Athene de mensen over Jezus. 
Sommige mensen gaan in Jezus geloven en 
sluiten zich bij Paulus aan. De kinderen maken 
een mooie pop-up van het verhaal.

Wat heb je nodig?
Per kind:
-  het werkblad met de tekening op stevig 

papier of karton 
-  het werkblad met de mensfiguren 
-  een gekleurd vel papier 

En verder:
-  dubbelzijdig tape
-  viltstiften of kleurpotloden
-  een schaar 

Aan de slag:
-  De kinderen kleuren de tekening op het 

werkblad.
-  De kinderen vouwen het werkblad zo dubbel 

dat ze de kniplijnen kunnen inknippen, en ze 
knippen deze lijnen in.

-  De kinderen vouwen het werkblad open en 
zetten de kant met de tekening rechtop.

-  Met jouw hulp maken ze van de kniplijnen 
opstaande rechthoekjes waar straks de 
mensfiguren op geplakt worden.

-  De kinderen plakken het gekleurde vel papier 
op de achterkant van het blad met de tekening, 
zodat dit mooi afgewerkt is. Ze vouwen het 
geheel een keer dubbel op de vouwlijn.

-  De kinderen kleuren de mensfiguren.
-  De kinderen knippen de mensfiguren uit.
-  De kinderen plakken achter de mensfiguren 

een stukje dubbelzijdig tape.
-  De kinderen maken de mensfiguren vast aan 

de opstaande rechthoekjes van het werkblad.
-  De kinderen vouwen de kaart voorzichtig 

dubbel en weer open. Ze zetten de achterste 
helft omhoog. Hun pop-up is klaar.
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4-8 jaar 
Bij wie sluit jij je aan?
Wie geloven de kinderen en 
wat geloven ze niet? 

Wat heb je nodig?
-   de stellingen twee keer uitgeprint (werkblad) 

Aan de slag:
-  Kies twee kinderen uit die beiden al kunnen 

lezen. 
-  Het ene kind leest steeds de eerste stelling. 

Het andere kind leest steeds de tweede 
stelling.

-  De kinderen lezen beiden hun eerste stelling 
voor. 

-  De andere kinderen kiezen wie ze geloven. Bij 
dit kind sluiten ze zich aan door bij het kind te 
gaan staan. 

-  Ga op deze manier alle stellingen langs. 
-  Hoeveel keer sluiten de kinderen zich 

kloppend bij het verhaal aan? 

Dit zijn de stellingen:
1.  Paulus is in het land Israël. 
 Paulus is in Griekenland.*
2. Paulus is in de stad Athene.*
 Paulus is in de stad Jeruzalem.
3. In de stad Athene staan heel veel beelden.*
  Er zijn geen beelden in de stad Athene.
4.  Paulus wordt boos als hij de beelden ziet.*
 Paulus wordt blij als hij de beelden ziet. 
5.  Paulus vindt het spannend om over Jezus te 

gaan vertellen.
 Paulus vertelt graag over Jezus.*
6.  Paulus ziet een beeld waarop staat:  

‘voor een god die we allemaal kennen’.
  Paulus ziet een beeld waarop staat:  

‘voor een onbekende god’.*
7.  Paulus zegt dat Jezus dood is.
  Paulus zegt dat Jezus uit de dood is 

opgestaan.*
8.  Paulus zegt dat je geen beeld van God  

kunt maken.*
  Paulus zegt dat je een beeld van God  

kunt maken. 
9.  Iedereen gelooft wat Paulus over Jezus 

vertelt. 
  Sommige mensen geloven wat Paulus  

over Jezus vertelt.*
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8-12 jaar 
Wie is God?
Paulus houdt een toespraak over wie 
God is. Hij zegt tegen de inwoners van 
Athene dat ze een god vereren die ze 
niet eens kennen. Hij gaat hun over die 
God vertellen. 
De kinderen gaan nadenken over wie 
God is, en wat ze al over hem weten. 

Wat heb je nodig?
-   vijf vellen papier met de opdrachten
-   plakband

En verder:
-   bij opdracht 1:  

een vel papier, post-its, pennen of 
viltstiften

-   bij opdracht 2:  
vellen wit papier, viltstiften of 
kleurpotloden

-   bij opdracht 3:  
een vel A3-papier of verschillende 
vellen A4-papier, plakband

-   bij opdracht 4:  
een bijbel, of het bijbelgedeelte van 

vers 24-33 geprint, vellen papier, 
pennen

-   bij opdracht 5:  
kaartjes met woorden

Aan de slag:
-  Hang de vellen met de opdrachten in 

de ruimte. 
-  Verdeel de kinderen in vijf groepen. 

Elke groep begint met een andere 
opdracht. 

-  Na drie of vier minuten draaien de 
groepen door naar de volgende 
opdracht. 

De opdrachten zijn: 
1.  Schrijf op wat je over God weet. 

Schrijf steeds één ding op één post-
it. Plak de post-its op het vel papier.

2.  Maak ieder afzonderlijk een tekening 
van iets wat je heel zeker weet over 
God.

3.  Schrijf op het vel papier dat aan de 
wand hangt, wat je over God zou 
willen weten.

4.  Schrijf met elkaar op wat Paulus in dit 

bijbelgedeelte vertelt over 
God.

5.  Beeld woorden uit die bij 
God horen. Ieder kind mag 
een kaartje pakken dat omgekeerd 
op de tafel ligt en dit woord 
uitbeelden. De andere kinderen 
moeten raden om welk woord het 
gaat. Je kunt denken aan: liefde, 
Bijbel, vrede, geloof, Jezus, geduld, 
hemel, hoop, blijdschap, schepper.

-  Bespreek met elkaar wat de kinderen 
hebben opgeschreven bij opdracht 3. 
Denk met elkaar na over mogelijke 
antwoorden. En misschien bedenken 
jullie met elkaar wel nieuwe vragen!

-  Bekijk met elkaar de tekeningen van 
opdracht 2. Wat is er zoal getekend? 

-  Wat weten de kinderen al over 
God? Lees de woorden van de 
post-its bij opdracht 1 voor. 

-  Wat zegt Paulus over God? 
Hebben de kinderen alles 
uit het bijbelgedeelte 
opgeschreven? 

Tip
Als je minder tijd 

hebt, schrap dan één of twee opdrachten die minder bij jouw 
groep passen. 
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8-12 jaar 
Een voelbare toespraak
Paulus houdt in Athene een toespraak over God en over 
Jezus. Sommige mensen voelen dat zijn woorden waar zijn. 
Anderen voelen weerstand bij zijn woorden. 
In het volgende proefje ontdekken de kinderen dat je 
gesproken woorden ook letterlijk kunt voelen.

Wat heb je nodig?
Per tweetal:
-  een ballon
-  het bijbelgedeelte van vandaag

Aan de slag:
-  Verdeel de groep in tweetallen. Elk tweetal 

krijgt een ballon. 
-  Eén van de kinderen blaast de ballon op, 

legt er een knoopje in en houdt hem met twee handen 
lichtjes vast. 

-  De ander zoekt in het bijbelgedeelte van vandaag een zin 
op uit Paulus’ toespraak en spreekt deze heel dicht bij de 
ballon uit.

-  Wat gebeurt er volgens het kind dat de ballon vasthoudt?
-  Draai de rollen om en doe het proefje nog een keer.

Uitleg:
De trillingen van het stemgeluid worden opgevangen door 
de ballon en die trilling voel je met je handen.

Wat heb je nodig?
* iemand om dit proefje mee te doen  * een ballon  * het bijbelgedeelte van vandaag

Blaas de ballon op en leg er een knoopje in.
Houd de ballon met twee handen lichtjes vast.

De ander zoekt in het bijbelgedeelte van vandaag
een zin op uit Paulus’ toespraak en spreekt deze

heel dicht bij de ballon uit.

1
Draai de rollen om en doe
het proefje nog een keer!

32
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COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Corien Oranje

Illustratie: NBG/Liza-Beth Valkema

Kaart reizen Paulus: NBG/Loes Opgenhaffen

Werktekeningen: NBG/Bart den Heeten

Strip: NBG/Bart den Heeten

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

13. ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. 
Dat is een wens die vaak aan het einde van 
de kerkdienst wordt uitgesproken. En die 
zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar: 

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie 
beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor 
jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en 

jullie vrede geven.’ 

Numeri 6:24-25

Tips
- Ga in een kring  

staan en houd elkaars 
handen vast.

- Laat drie kinderen elk  
een zin uitspreken,  

of spreek alles 
samen uit.



Een paar mensen sloten zich aan bij Paulus  
en gingen in Jezus geloven. 

HANDELINGEN 17:34
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BIJ WIE SLUIT JIJ JE AAN? BIJ WIE SLUIT JIJ JE AAN?

1.  Paulus is in het land Israël. 
 Paulus is in Griekenland.

2. Paulus is in de stad Athene.
 Paulus is in de stad Jeruzalem.

3. In de stad Athene staan heel veel beelden. 
 Er zijn geen beelden in de stad Athene.

4. Paulus wordt boos als hij de beelden ziet. 
 Paulus wordt blij als hij de beelden ziet. 

5. Paulus vindt het spannend om over Jezus te gaan vertellen.
 Paulus vertelt graag over Jezus.

6.  Paulus ziet een beeld waarop staat: ‘voor een god die we 
allemaal kennen’.

 Paulus ziet een beeld waarop staat: ‘voor een onbekende god’.

7. Paulus zegt dat Jezus dood is.
 Paulus zegt dat Jezus uit de dood is opgestaan.

8. Paulus zegt dat je geen beeld van God kunt maken.
 Paulus zegt dat je een beeld van God kunt maken.

9. Iedereen gelooft wat Paulus over Jezus vertelt. 
 Sommige mensen geloven wat Paulus over Jezus vertelt.

1.  Paulus is in het land Israël. 
 Paulus is in Griekenland.

2. Paulus is in de stad Athene.
 Paulus is in de stad Jeruzalem.

3. In de stad Athene staan heel veel beelden. 
 Er zijn geen beelden in de stad Athene.

4. Paulus wordt boos als hij de beelden ziet. 
 Paulus wordt blij als hij de beelden ziet. 

5. Paulus vindt het spannend om over Jezus te gaan vertellen.
 Paulus vertelt graag over Jezus.

6.  Paulus ziet een beeld waarop staat: ‘voor een god die we 
allemaal kennen’.

 Paulus ziet een beeld waarop staat: ‘voor een onbekende god’.

7. Paulus zegt dat Jezus dood is.
 Paulus zegt dat Jezus uit de dood is opgestaan.

8. Paulus zegt dat je geen beeld van God kunt maken.
 Paulus zegt dat je een beeld van God kunt maken.

9. Iedereen gelooft wat Paulus over Jezus vertelt. 
 Sommige mensen geloven wat Paulus over Jezus vertelt.



Paulus zei: ‘God zorgt ervoor dat de mensen  
hem zoeken. Ze proberen hem te vinden,  
ook al is dat moeilijk. Toch is hij niet ver  

bij ons vandaan.’

HANDELINGEN 17:27
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Wat heb je nodig?
* iemand om dit proefje mee te doen  * een ballon  * het bijbelgedeelte van vandaag

Blaas de ballon op en leg er een knoopje in.
Houd de ballon met twee handen lichtjes vast.

De ander zoekt in het bijbelgedeelte van vandaag
een zin op uit Paulus’ toespraak en spreekt deze

heel dicht bij de ballon uit.

1
Draai de rollen om en doe
het proefje nog een keer!

32
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EEN VOELBARE TOESPRAAK

Paulus houdt in Athene een toespraak 
over God en over Jezus. Sommige mensen 
voelen dat zijn woorden waar zijn. Anderen voelen 
weerstand bij zijn woorden. 
In het volgende proefje ontdek je dat je gesproken 
woorden ook letterlijk kunt voelen.

‘VOOR DE ONBEKENDE GOD’
Tijdens zijn tweede reis komt Paulus in de Griekse 
stad Athene terecht. De Grieken geloofden dat er 
heel veel verschillende goden waren, en ze hadden 
voor alle goden een altaar. Omdat ze bang waren 
om een god te vergeten, hadden ze ook een altaar 
gebouwd ‘voor de onbekende god’. Dat gebruikt 
Paulus om de Grieken te gaan vertellen over God en 
over Jezus. Hij zegt dat hij hun komt vertellen over 
de God die ze al wel vereren, maar nog niet kennen.

Paulus zei: ‘God zorgt ervoor 
dat de mensen hem zoeken. 
Ze proberen hem te vinden, 
ook al is dat moeilijk. Toch is 
hij niet ver bij ons vandaan.’

Handelingen 17:27

Uitleg:
De trillingen van het stemgeluid worden opgevangen 
door de ballon en die trilling voel je met je handen.
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PAULUS OP REIS 

Eerst vervolgde Paulus de christenen, maar nu wil hij het goede nieuws over Jezus 
overal vertellen. Bij zijn opdracht om te gaan vertellen over Jezus, wordt gezegd dat 
hij dat aan ‘alle volken’ moet doen (Handelingen 9:15). Daarom reist Paulus veel rond 
en probeert hij zoveel mogelijk mensen te overtuigen om in Jezus te gaan geloven. 
In het bijbelboek Handelingen kun je lezen over vier grote reizen van Paulus. Het 
verhaal van vandaag speelt zich af tijdens zijn tweede reis (de rode lijn op het kaartje). 

Reis 1 | ongeveer tussen 45 en 50 
na Christus | Handelingen 13-14
De eerste reis van Paulus begint 
en eindigt in de stad Antiochië in 
Syrië. Hij reist onder andere naar 
het eiland Cyprus en naar een 
paar plaatsen in Klein-Azië (dat is 
nu Turkije). Barnabas en Johannes 
Marcus, de neef van Barnabas, 
reizen met hem mee. 

Reis 2 | 50 na Christus | 
Handelingen 15:36-18:22
De tweede reis van Paulus begint 
en eindigt ook in de stad Antiochië 
in Syrië. Paulus reist nu samen met 
Silas en Timoteüs. Tijdens deze 
reis komen ze ook in Macedonië 
en Griekenland. In de stad Filippi 
worden ze gevangengenomen, 
maar ze komen ook weer vrij. En 
Paulus komt in de stad Athene: 
daarover gaat de tekst die we 
vandaag lezen. 

Reis 3 | vanaf het jaar 54  
na Christus | Handelingen  
18:23-21:26
De derde reis van Paulus 
begint in de stad Antiochië, en 
eindigt na een paar jaar in de 
stad Jeruzalem. Tijdens deze 
reis komt Paulus langs allerlei 
steden in Klein-Azië, Macedonië 
en Griekenland. Paulus doet 
onderweg wonderen, waarvoor 
hij niet eens zelf aanwezig hoeft 
te zijn: door een riem of een doek 
die hij gedragen heeft, kan iemand 
die ziek is al beter worden. 

Reis 4 | ongeveer in het jaar 58 
na Christus | Handelingen 27-28
De vierde reis maakt Paulus als 
gevangene. De reis begint in 
Jeruzalem en eindigt in Rome, 
de plaats van waaruit de keizer 
regeert. Paulus wil ook daar over 
Jezus vertellen. Het grootste 
gedeelte reist Paulus per schip. 
Er gebeurt van alles tijdens de 
reis. Volgende keer lezen we hoe 
Paulus op zee in een zware storm 
terechtkomt en schipbreuk lijdt.


