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Het leven van Saulus 
BIJBELROOSTER 

-Met elke dag een feitvraag voor peuters, gespreksvragen voor basisschoolkinderen en een 
vraag of stelling voor tieners-  

 
Dag 1: Saulus helpt 
Lees Handelingen 7:54-60 (vertel voor je gaat lezen dat Stefanus een preek gehouden heeft) 

Peuter: Wat gebeurt er met de mannen als zij de woorden van Stefanus horen (vers 54)? Wat 
doen ze (vers 57-58a)?   
Schoolkind: Stefanus’ tegenstanders zijn vol duivelse vijandschap - waar is Stefanus vol van (vers 

55a)? Stefanus ziet niet zijn vijanden - wie ziet hij wel (vers 55b)? Hoe kan Stefanus zo zijn? Wat 
kunnen wij daarvan leren als we in moeilijkheden zijn? Waarin lijkt Stefanus op de Heere Jezus?  

Tiener: Sterven als martelaar kan alleen door de Middelaar! Wat betekent dat voor jouw leven? 
 
Dag 2: Saulus verwoest 

Lees Handelingen 8:1-4 en Handelingen 9:1-2 
Peuter: Wie zijn er bedroefd om Stefanus’ sterven (vers 2)? Wie is er blij met de dood van 

Stefanus (vers 1)? 
Schoolkind: Waarom is Saulus zo blij om Stefanus’ sterven? Wat zegt dit over hem? Lees hierbij 
ook kanttekening 1. Wat is de bedoeling van de Heere met deze verstrooiing (vers 4)? Waaruit 

blijkt nog meer de grote haat van Saulus tegen Gods volk (9:1-2)? 
Tiener: Met moeilijkheden in het leven heeft de Heere altijd een bedoeling. Waar of niet waar? 

Wat betekent dat voor hoe jij omgaat met moeilijkheden? 
 
Dag 3: Saulus valt 

Lees Handelingen 9:3-9 
Peuter: Wie spreekt tot Saulus als hij op weg is naar Damascus? Wat gebeurt er met zijn ogen? 

Schoolkind: Wat is er zo bijzonder aan het licht dat Paulus omschijnt? (Bijbelverklaring: het 
overschittert de zon in haar middagkracht en glans) Wat zegt dit over de Heere? (Hij is het Licht 
der wereld) Wat laat de Heere door Zijn vraag aan Saulus zien in vers 4? (Hoe groot zijn zonden 

zijn) Waarvan wordt hij beschuldigd door de Hoogste Rechter (vers 5)? Hoe merk je dat de Heere 
in zijn hart werkt (vers 6)?  

Tiener: Wat wordt bedoeld met ‘een Saulus-bekering’? Krijgt iedereen een ‘Saulusbekering’? 
 
Dag 4: Saulus bidt 

Lees Handelingen 9:10-19a 
Peuter: Welke discipel moet van de Heere naar Saulus toe (vers 10)? 

Schoolkind: Welke opdracht krijgt Ananias? Wat wordt bedoeld met: ‘deze is Mij een uitverkoren 
vat…’ (vers 15)? Hoe merk je dat Saulus de Heere wil dienen en volgen? (Hij laat zich dopen)  
Tiener: Saulus was als farizeeer gewend om te bidden. Wat is het verschil tussen zijn bidden toen 

en nu? Wat betekent dat voor jouw bidden? 
 
Dag 5: Saulus preekt 

Lees Handelingen 9:19b-25 
Peuter: Welk werk gaat Saulus meteen doen (vers 20)?  

Schoolkind: Welke uitwerking heeft zijn preek (vers 21)? Hoe merk je dat de Heilige Geest in zijn 
hart werkt (vers 22a)? Welke tegenstand merkt Paulus (vers 23)? Wat kun je hiervan leren? 
Tiener: Het is niet belangrijk hoe een bekering gegaan is, het gaat erom dat een bekering 

hoor- en zichtbaar wordt. 
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Dag 6: Saulus zoekt de stilte 

Lees Galaten 1:11-17 
Peuter: Van wie heeft Saulus het Evangelie gehoord (vers 12)? 

Schoolkind: Vat eens samen wat Saulus hier over zijn bekering schrijft! Waar ging Paulus 
naartoe nadat hij in een mand uit Damascus is gevlucht, zoals je gisteren las? Waarom was 
deze tijd alleen belangrijk voor Saulus? 

Tiener: Zeker in deze tijd is het nodig om alle stemmen van mensen te stillen en tijd te 
maken om alleen met God en Zijn Woord te zijn. Waarom wel/niet? 

 
Dag 7: Saulus zoekt contact 
Lees Handelingen 9:26-30  

Peuter: Naar welke stad gaat Saulus (vers 26a)? 
Schoolkind: Wat gebeurt er als hij bij de discipelen komt (vers 26b)? Kun je dat begrijpen? 

Hoe helpt Barnabas (vers 27)? Wat kun je daarvan leren? Wat leert Saulus je (vers 29)? 
Tiener: Bekeerde asielzoekers in onze tijd worden ook vaak niet geloofd. Wat zou je tegen 
hen willen zeggen vanuit deze geschiedenis? 

 
Dag 8: Saulus verwondert 

Lees Galaten 1:18-24 
Peuter: Bij wie logeerde Saulus toen hij in Jeruzalem was (vers 18)? 
Schoolkind: Welk gerucht gaat er over Saulus (vers 23)? Waarom is dit bijzonder? Wat 

moet je doen als je merkt dat iemand bekeerd is (vers 24)? Hoe kun je dat doen? 
Tiener: Als er sprake is van bekering, zijn wij eerder geneigd om met argwaan te kijken dan 

om God te verheerlijken. Vind jij dat ook? Hoe komt dat? 
 
Dag 9: Saulus dankt 

Lees 1 Timotheüs 1:12-16 
Peuter: Waarvoor dankt Saulus (vers 12)? 

Schoolkind: Wat zegt Saulus over zichzelf (vers 13)? Wat zegt Saulus over de Heere Jezus 
(vers 14-15)? Welke toepassing maakt Saulus in vers 16? (Als Jezus mij zalig gemaakt heeft, 
kan Hij ook jou zalig maken) 

Tiener: Waarom hoef je nooit aan God te twijfelen, ook al heb je nog zoveel zonden 
gedaan? 

 
Dag 10: Saulus kijkt terug 
Lees Handelingen 26:9-20 

Peuter: Saulus is bijna aan het einde van zijn leven. Tegen wie vertelt hij over zijn leven 
(vers 19)? 

Schoolkind: Welke dingen over het leven van Saulus die je nog niet wist, hoor je in deze 
verzen? Wat is het doel van de verkondiging van het Evangelie/de preek (vers 18)? Wat 
betekent dat voor jou? 

Tiener: Wat betekent het slot van vers 20 voor het doel van je leven? 
 

Extra: 
- Bijbelonderwijs jonge kinderen: Bij dit rooster vind je op de website ook een 

bestand met ideeën voor Bijbelonderwijs rond Saulus: Bijbelteksten om te leren, 

Bijbelliederen om te zingen, Bijbelse kijktafel om te maken, Bijbelse verwerking zoals 
kleurplaten 
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