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Paulus’ zendingsreizen 
-ideeën voor Bijbelonderwijs aan jonge kinderen- 

 
Bijbel 
Handelingen 13 tot en met Handelingen 28 

Zie de Bijbelroosters ‘Paulus’ zendingsreizen 1 en 2’ en Paulus’ zendingsreizen 3 en 4’ 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/paulus-zendingsreizen-1-en-2 

www.bijbelsopvoeden.nl/product/paulus-zendingsreizen-3-en-4 
 

Bijbelse vertelling 
- De Bijbelse geschiedenis van Paulus en Silas in de gevangenis 
(Handelingen 16), van de stokbewaarder, Paulus’ reis naar Rome  

en de storm op zee vind je in ‘Kijk en Luister’ deel 2 van Laura 
Zwoferink, ISBN:  9789033120862 

- De Bijbelse geschiedenis van Paulus in Troas  
en de zilveren tempels van Demetrius vind je in 
 ‘Kijk en Luister’ deel 3 van Laura Zwoferink,  

ISBN: 9789033121975 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Vertel CD 
Er is een vertel-CD over de reizen van Paulus. Meester Bij de Vaate vertelt 

Deze en schoolkinderen uit ‘s – Gravenpolder verzorgen het muzikale 
gedeelte 

https://interclassicmusic.nl/webshop/zendingsreizen-van-paulus/  
 
De brieven van Paulus 

Voor oudere kinderen (8-14 jaar) is er de serie ‘Brieven voor jou’ waarin de 
brieven van Paulus behandeld worden (de serie is zo goed als uitverkocht, maar hier en daar 
zijn nog exemplaren te krijgen. Er wordt gewerkt aan een herdruk). Juist om de Bijbelse 
boodschap te verbinden aan het eigen leven, zijn de brieven van Paulus erg leerzaam! 
 
Bijbeltekst 
Verschillende Bijbelteksten zijn geschikt om bij dit materiaal te leren. Je kunt hierbij denken 
aan: 

 

- De Bijbelse geschiedenis van Paulus en Barnabas vind je ook in ‘De 

Bijbelse vertellingen voor jonge kinderen’ deel 2 van H. van Dam. 
Je vindt hierin o.a. de reis van Paulus en Barnabas en hun werk in 
Antiochië, Ikonium, Lystre, Macedonië, Thessalonica, Berea, Athene en 
Korinthe. De geschiedenis van Paulus 3e en 4e zendingsreis vind je hierin 
ook. Bijvoorbeeld: Paulus in Efeze, in Troas, in Jeruzalem, Naar Rome, op 
het eiland Malta en in Rome. 
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- Mattheüs 28 vers 19a: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de 
Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes’. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus2819a-leren/ 
- Handelingen 2 vers 47b: ‘En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden’. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen247b-leren/ 
- Handelingen 4 vers 12: ‘En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel 

geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden’.  
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen412-leren/ 
- Handelingen 4 vers 29: ‘En geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te 
spreken’. 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen429b-leren/ 
- Handelingen 13 vers 49: En het Woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid 
(Er is nog geen uitwerking in pictogrammen en gebaren bij deze tekst) 
 
Psalmvers 
Er zijn veel psalmen die toepasselijk zijn bij de Bijbelgedeelten over Paulus en zijn werk. Je 
kunt bijv. bij zijn leven denken aan: Psalm 1:2, Psalm 16:6, Psalm 17:3, Psalm 86:5, Psalm 
87:3 en 4 en Psalm 113:2 
God als zijn Helper: Psalm 23:1, Psalm 26:1, Psalm 31:19 en Psalm 62:5 
Lofpsalm tot eer van de Heere: Psalm 8:1, Psalm 32:6, Psalm 64:10, Psalm 79:7 (vanuit de 
gemeente) en een lofpsalm in de nacht: Psalm 42:5,  
Psalmen die toepasselijk zijn bij de reis naar Rome: Psalm 77:10, Psalm 93:3 en Psalm 
107:15, 
De psalmkaarten met uitleg kun je vinden op www.bijbelsopvoeden.nl  
 
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 bij de eerste twee reizen:  

- Het kind kan vertellen wie samen op zendingsreis gaan 

- Het kind kan op de kaart aanwijzen waar de reis heen gaat 
- Het kind kan verschillende wonderen vertellen die op die reizen gebeuren 
- Het kind kan vertellen dat ondanks alle tegenstand het werk van de Heere doorgaat 
- Het kind kan vertellen waarom Paulus en Bárnabas niet meer samen reizen en met 

welk hoger doel dit is.  
- Het kind kan vertellen hoe Paulus weet dat hij naar Macedonië moet 
- Het kind kan vertellen wat er in de gevangenis gebeurt  

Bijvoorbeeld bij de laatste twee reizen: 
- Het kind kan vertellen waarom de zilversmid Demétrius boos wordt als Paulus in 

Efeze preekt 
- Het kind kan vertellen wat er met Éutichus gebeurt 
- Het kind kan vertellen wat er in Jeruzalem met Paulus gebeurt 
- Het kind kan vertellen wat de duivel doet als de Heere werkzaam is. 

En dergelijk… Stel je doelen samen, zodat je kunt nagaan wat je kind ervan geleerd heeft! 
 
Bijbellied 
Er zijn verschillende liederen die rond dit thema gezongen kunnen worden.  
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1. Saul van Tarsis 
Saul van Tarsis gaat op reis, klein van stuk en eigenwijs 
Hij tracht mensen op te sporen die bij de beweging horen. (…) 
Lied 29 uit deel 4 van ‘Alles wordt nieuw’ van Hanna Lam en Wim ten Burg. Het lied heeft 5 
coupletten van 6 regels en is ook te zingen bij het thema: het leven van Saulus 

 
2. Gods Woord en Geest 
O, Vader van de lichten, leer ons Uw Woord verstaan;  
dat kan de zielen stichten. Ook die nog dwalend gaan (…) 
Dit lied met 3 coupletten van 8 korte regels is geschreven door Hendrik Uilenbroek en 
bewerkt door Gerben Mourik. Het is lied 6 uit ‘Elk zing’ Zijn lof’ en is met bovenstem te 
zingen.  
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=141  
 
3. Mijn genade is u genoeg 
Paulus, tot Gods troon verheven, werd tot zijne need’righeid  
in zijn vlees iets scherps gegeven, opdat hij, tot God geleid, (…) 
Dit lied van 8 regels heeft 4 coupletten. Het is geschreven door Jacobus Willemsen en is 
bewerkt door Arie Kortleven. Het is lied 52 uit ‘Elk zing’ Zijn lof’. Door de moeilijkheidsgraad 
is het meer geschikt om met oudere kinderen te zingen (het is ook met bovenstem te 
zingen). 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=187  
 
4. Vrolijk kruisdragen 
Wat mijn God doet is welgedaan! O, zing dit vrij, mijn harte 
Al moet ik langs de kruisweg gaan, (…) 
Dit lied van 5 regels heeft 4 coupletten en is geschreven door H.F. Kohlbrugge en bewerkt 
door Franz Liszt. Het is lied 55 uit ‘Elk zing’ Zijn lof’ en is met bovenstem te zingen. 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=190  

 
5. Bede 
Als de golven zich verheffen, bruisend tegen ’t scheepje slaan (…) 
Dit lied van 4 coupletten heeft 4 regels en is geschreven door N.H. Beversluis. De bewerking 
is gedaan door Arie Kortleven. Het is lied 77 uit ‘Elk zing’ Zijn lof’ en is met bovenstem te 
zingen. https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=212  
 
6. Ik ben een vreemdeling 
Ik ben een vreemdeling op aarde, de hemel is mijn rechte huis. (…) 
Dit lied van 6 coupletten van 4 regels is geschreven door Johannes Groenewegen en bewerkt 
door Gerard de Wit. Het is lied 60 uit ‘Elk zing’ Zijn lof’ en is met bovenstem te zingen. 
https://www.elkzingzijnlof.nl/lied.php?ID=195  
 
Kijktafel 
(1) 
- Neem een ondergrond, plateau of id.  
- Leg op de bodem blauw papier (water) en groen papier (land)  
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- Zet op het blauw papier een bootje (Paulus reisde over het water) en op het groene papier 
wat poppetjes zittend en één staand 
- Zet de Bijbel erbij en de tekst die je wilt aanleren.  
 
(2) 
Je kunt ook een kaart verven of een oude kaart uit een atlas halen of van internet printen, 

waarop je de zendingsreizen van Paulus zichtbaar maakt. De te leren Bijbeltekst kun je erbij 
zetten/schrijven. 
 

        
 

 
Verwerking 
1. Op reis (geschikt voor peuters)  
- Laat op bijv. een plattegrond (uit de Bijbel) of een wereldbol zien waar het land ligt waar 
Paulus vandaan komt. Wijs met je vinger aan dat Paulus op reis gaat om andere mensen over 

de Heere te vertellen. 
- Neem een A4 papier. Je kunt een blauwe nemen of een witte en deze blauw (=water) laten 

verven. (kan evt. ook met waterverf) Als het opgedroogd is met groene verf land tekenen. In 
plaats van groene verf kun je ook groen papier gebruiken die je in stukjes laat scheuren en 
op laat plakken. 

- Vertel dat Paulus het Evangelie ging brengen. Vroeger stond alles over de Heere in een 
boekrol. Maak samen een boekrolletje 

- Neem 2 stokjes (bijv. ijsstokjes) knip een strookje wit papier. Laat je kind evt. er ‘letters’ op 
schrijven. Plak de uiteinden vast aan de stokjes en rol het op. 
- Leg deze half op het land en half op het water en vertel daarbij dat Paulus op het land 
preekte, maar dat hij vaak ook met een boot reisde. 

Via het land 

- Knip uit een gekleurd papier 2 voetzolen. (kies zelf het formaat dat je er bij vindt 
passen) Knip 2 strookjes papier en plak ze 

aan de uiteinden vast aan de voetzolen.  
Via het water 

- Vouw een bootje en zet deze op het 

blauwe gedeelte 
Vertel welk een wonder het is dat de 

Heere mensen wil gebruiken om uit Zijn 
Woord te vertellen. Bespreek waar er nu 
nog steeds over de Heere verteld wordt. 
(thuis, in de kerk, enz.) 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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2. Kleurplaten 
- Bij het Bijbelrooster is per dag een bijpassende 
kleurplaat te vinden in het document ‘Paulus’ 
Zendingsreizen: verwerkingskaarten’: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/paulus-
zendingsreizen-verwerkingskaarten/ 

- Je kunt deze in laten kleuren en aan een slinger 
ophangen, bij de kijktafel hangen of neerzetten (tegen 
een paar duploblokjes plakken) 
- Je kunt er voor kiezen om ze op een gekleurd papier te 
plakken. Om overzicht te geven gebruik je per 
zendingsreis een andere kleur.  
- Je zou ze evt. kunnen verkleinen en ze op een klein 

vlaggetje plakken. Deze vlaggetjes zou je kunnen gebruiken bij onderstaande 
activiteit in plaats van punaises. En natuurlijk kun je er ook weer memory mee doen 
als je ze dubbel uitprint.  

 
 
3. Landkaart (geschikt voor schoolkinderen) 

 
- Als je het Bijbelrooster 
gebruikt kun je deze activiteit 
heel mooi voorafgaand aan het 
lezen over de zendingsreizen 
doen, zodat je deze plattegrond 
dagelijks kunt gebruiken.  
- Neem een groot stuk hout 
of karton van een doos of iets 
dergelijks (bijv. 50x60 cm) en laat 
deze helemaal blauw verven. 

- Neem de landkaart erbij 
van de reizen van Paulus en laat 
deze natekenen. 

- Je kunt er voor kiezen om zelf de contouren van de landen met potlood te tekenen en 
daarna de kinderen de landen te laten verven. Je kunt er voor kiezen om het land bijv. 
helemaal groen te doen, maar je kunt het ook meer gedetailleerd laten doen met 
verschillende kleuren.  
- Als je het Bijbelrooster gebruikt, kun je per dag een punaise of een spijkertje plaatsen op de 
plek die die dag aan de orde is. 
- Als één week voorbij is kun je een touwtje om de punaises of spijkertjes doen zodat je laat 
zien langs welke plaatsen Paulus in de 1e zendingsreis is geweest.  
- Dit kun je bij alle vier de reizen doen met verschillende kleuren touw of punaises.  
- Kom je er niet aan toe om deze activiteit te laten doen, maar wil je wel een plattegrond 
gebruiken bij het Bijbelrooster, dan kun je er ook voor kiezen om de plattegrond hieronder 
uit te printen.  

 

4. Bordspel bij Paulus’ zendingsreizen 
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Er is een prachtig en leerzaam bordspel gemaakt bij de zendingsreizen van Paulus. 
Je kunt het spelbord, de vraagkaartjes en de spelregels zelf printen vanaf: 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/paulus-zendingsreizen-bordspel 
Werkwijze om het bordspel te maken: 
-Print alles uit. Je kunt de kleurplaatjes en de route op het spelbord in laten kleuren. (Tip: als 
je de kleurplaatjes van activiteit 2 op gekleurd papier hebt geplakt, zou je die kleuren ook 
per reis op het spelbord kunnen gebruiken zodat dat één is) 
-Zorg dat je met knippen bij sommige A-4’s een witte rand houdt, zodat je ze gemakkelijk 
aan elkaar kan plakken.  
-Eventueel kun je alles lamineren, zodat het langer meegaat. 
-Je kunt bij het spel een plattegrond gebruiken om aan te wijzen waar welke gebeurtenis 
plaatsvond. Deze plattegrond vind je op de pagina hieronder. 
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