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Het leven van Saulus 
 
Bijbel 
Handelingen 2 tot en met 6, Handelingen 8 
Zie het Bijbelrooster:  ‘De eerste christengemeente’  
www.bijbelsopvoeden.nl/product/saulus-2/ 
 

Bijbelse vertelling 
De Bijbelse geschiedenis van Paulus wordt een knecht van God’ vind je 

in deel 2 van Kijk en Luister van Laura Zwoferink.  
 
Bijbeltekst 

Verschillende Bijbelteksten zijn passend om bij het leven van Saulus te leren: 
- Handelingen 9 vers 4a en 6b: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? En hij, bevende en verbaasd 

zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen94a-en-6b-leren/ 

-1 Timotheüs 1 vers 15: Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus 
Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste 
ben. 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/1timotheus115-leren/ 
 

Psalmvers 
Psalm 68:11, Psalm 86:5, Psalm 76:4, Psalm 6:2, Psalm 77:3, Psalm 51:1, Psalm 142:1, Psalm 
116:2 (Psalm 116:5 en 8, 9 en 10 zijn ook passend. Hier is geen psalmkaart van) Psalm 43:5, 

Psalm 9:1, Psalm 116:11, Psalm 122:1 
De psalmkaarten (of kleurkaarten) met uitleg kun je vinden op 

www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/psalmversjes/ 
 
Doelen  
Wat vind jij belangrijk dat je kind van dit thema leert en onthoudt? Je zou hiervoor doelen 
kunnen maken die passend zijn bij de leeftijd van het kind.  

Bijvoorbeeld:  
- Het kind kan vertellen wat Saulus doet voor zijn bekering 

- Het kind kan vertellen wat er op weg naar Damascus gebeurt 
- Het kind kan vertellen wat er in de straat de Rechte gebeurt 
- Het kind kan vertellen wat in deze geschiedenis het werk van de Heilige Geest is 

 
Bijbellied 

1. Stefanus, getuige 
Stefanus, getuige van Gods eigen Zoon, moet om Jezus sterven, dat is nu zijn loon. 
Tekst: J. Van Amstel, componist: L. van der Steen 
Dit lied van 2 regels met 6 coupletten kun je vinden in ‘Ook uit de mond der kinderen’ deel 3: 
liednummer 78 

 
2. Saul van Tarsus 

Saul van Tarsus gaat op reis, klein van stuk en eigenwijs. Hij tracht mensen op te sporen… 
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Dit lied met vijf coupletten van zes regels is geschreven door Hanna Lam en op melodie 
gezet door Wim ter Burg. Je kunt het vinden in de verzamelbundel Alles wordt nieuw 
 
3. Saul wil de mensen op gaan sporen 
Saul wil de mensen op gaan sporen, die naar Damascus zijn gegaan 
En die bij Jezus Christus horen. Saul wil hen in de boeien slaan. 

Dit lied van drie coupletten met vier regels is te zingen op de wijs van de berijmde Tien 
Geboden en geschreven door Roel Bartels. 
 
4. Mijn ik zit op de troon 
Mijn ik zit op de troon, waardoor ik Jezus hoon, maar wil het niet bekennen vóór Jezus tot 
mij komt (….) 
Tekst: L.G.C. Ledeboer en de melodie: Dick Sanderman 
Dit lied van 6 regels en 6 coupletten met evt. bovenstem is nummer 14 van de bundel: Elk 
zing’ Zijn lof 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=149  
 
5. De val in Adam 
In Adam zijn w’allen, o kind’ren gevallen (…) 
Tekst: L.G.C. Ledeboer en de melodie is van: Ed Kooijmans 
Dit lied van 6 korte regels en 5 coupletten met evt. bovenstem kun je vinden in Elk zing’ Zijn 
lof nummer 11 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=146  
 
 
Kijktafel  

    
- Neem een rond plateau, dienblad of id. als ondergrond  

- Laat het kind een muurtje van duplo of lego bouwen wat precies op het plateau past  
- Knip van zilver- of goudfolie een lichtstraal uit en plak deze op het muurtje 

- Leg een poppetje voor de straal. 
- Aan de andere kant van het muurtje een poppetje op de knieën of zittend. Je kunt daarbij 
nog een mandje met eten zetten (omdat Saulus drie dagen niet at en dronk) 
- Doordat er een muurtje staat kun je 2 fragmenten uit de geschiedenis een plekje geven 
door het plateau te draaien: eerst met de lichtstraal, daarna Saulus verblind. Of: eerst 

blazende dreiging en moord en daarna geveld 
- Je kunt je kind vertellen dat bekeren ‘omkeren’  is. Afkeren van de zonde, terugkeren naar 
God.   
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Verwerking 

 
 

- Hieronder vind je drie kleurplaatjes over het leven van Saulus die laten zien dat 
bekering=omkering. Kleur ze in. 

- Vouw drie A4’tjes dubbel en plak deze aan elkaar. Je kunt ook in de kleuren de fasen in 
Saulus’ leven uit laten komen (zwart: blazende dreiging en moord – wit: stilgezet – geel: 
nieuw leven) 
- Op elke kant plak je een kleurplaat met ernaast een bijpassende Bijbeltekst of de tekst die 
je wilt aanleren.  

- Je kunt dit werkje neerzetten of bijv. ophangen aan een lamp  
 
Meer kleurplaten over het leven van Saulus: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen93-5-kleuren/ 
 

  
 

En Saulus verwoestte de gemeente, 
gaande in de huizen; 

en trekkende mannen en vrouwen 
leverde hen over in de gevangenis. 

 

Handelingen 8:3 
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En hem omscheen snellijk 
een licht van den hemel; 

En ter aarde gevallen zijnde, 
hoorde hij een stem, die tot 

hem zeide: Saul, Saul,  
wat vervolgt gij Mij? 

 

Handelingen 9:3b en 4 
 

En hij was drie dagen dat hij niet zag,  
en at niet en dronk niet. 

 
Handelingen 9:9 

 
 

En terstond vielen af van zijn ogen gelijk 

als schellen,  
en hij werd terstond wederom ziende,  

en stond op, en werd gedoopt. 

 
Handelingen 9:18 
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