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Paulus’ eerste en tweede zendingsreis 
BIJBELROOSTER 

-met elke dag een vraag voor peuter, schoolkind en tiener- 
  

Dag 1: Een wonder op Cyprus 

Lees Handelingen 13:4-12 
Peuter: Op welk eiland komen Paulus en Barnabas aan (vers 4)? Wat gaan zij daar doen? 

Schoolkind: Wie wordt hier tot geloof gebracht (vers 7-8)? Wat doet Elymas de tovenaar (vers 8)? 
Wat zegt Paulus tegen hem en wat gebeurt er dan? Wat doet dit met de stadhouder (vers 12)? Wat 
kun je hiervan leren over het werk van de Heilige Geest en het werk van de duivel?  

Tiener: De duivel is dichterbij dan je denkt. Geef eens wat voorbeelden uit je leven waaraan je dat 
merkt? 
 

Dag 2: Het Evangelie in Perge 
Lees Handelingen 13:13-17 en vers 42-49 

Peuter: Wie gaat er terug naar Jeruzalem (vers 13)? Wat gaat Paulus in de stad Antiochië doen (vers 
16)? 
Schoolkind: Wat vragen de heidenen aan Paulus en Barnabas na de preek (vers 42)? Welke 

uitwerking heeft de preek op de mensen in de stad (vers 43-44)? Wat doen de Joden met het 
aangeboden Evangelie (vers 45)? Wat zeggen Paulus en Barnabas tegen hen (vers 46-47)? Wat 
betekent dat? Wat kunnen wij, als kerkmensen, daar van leren? Hoe kun je zien dat de Heilige Geest 

doorwerkt? (vers 48-49) 
Tiener: Gods Geest is dichterbij dan je denkt. Geef eens wat voorbeelden uit je leven waaraan je dat 

merkt? 
 
Dag 3: Verjaagd uit Ikónium 

Lees Handelingen 14:1-7 
Peuter: Wat is een synagoge (vers 1)? Wie zegent het preken van Paulus en Barnabas (vers 3)?  

Schoolkind: Wie kunnen het niet aanzien dat er velen geloven (vers 2)? Kun je vertellen waarom de 
Joden niets moeten weten van de preken van Paulus en Barnabas? Hoe zie je dat de Heere doet wat 
Hij beloofd heeft in Mattheüs 28: ‘Ziet, Ik ben met ulieden al de dagen’ (vers 3)? 

Tiener: Gods beloften geven mensen houvast. Leg eens uit hoe! Wat betekent dit voor jouw leven? 
 
Dag 4: Verafgood in Lystre 

Lees Handelingen 14:8-21 
Peuter: Wat is er met de man (vers 8)? Wat zegt Paulus tegen hem (vers 10)? 

Schoolkind: Wat denken de mensen als ze het wonder zien (vers 11-12)? Wat betekenen de namen 
die zij aan Paulus en Barnabas geven (zie bijv. kanttekening 18)? Wat willen ze gaan doen (vers 13)? 
Welke boodschap hebben Paulus en Barnabas aan hen (vers 15)? Hoe kun je zien dat Paulus en 

Barnabas de eer van de Heere belangrijker vinden dan hun eigen eer? Wat betekent dit voor ons? 
Tiener: Welke mensen worden er in onze tijd als ‘goden’ vereerd? Wat betekent dat voor onze 
houding ten opzichte van hen? 

 
Dag 5: In Antiochië 

Lees Handelingen 14:26-28 en 15:35-41 
Peuter: Wie neemt Paulus mee op zijn tweede zendingsreis (vers 40)? 
Schoolkind: Wat is het plan van Bárnabas (vers 37)? Waarom wil Paulus dit niet (vers 38)? Wat 

gebeurt er dan (vers 39)? Waarom staat deze gebeurtenis in de Bijbel - wat kun je ervan leren? Welk 
goed kwam er uit dit kwaad voort? 
Tiener: Wat vind je bijzonder aan deze geschiedenis? Waarom? 
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Dag 6: Opnieuw op reis 
Lees Handelingen 16:1-8 

Peuter: Wie gaat er vanaf nu ook mee op zendingsreis met Paulus en Silas? 
Schoolkind: Er ging een goed getuigenis uit van Timótheüs (vers 2) – wat betekent dat? Waarom 

werd Timótheüs eerst besneden voordat Paulus hem meenam (vers 3)? Timótheüs ging werken in 
Gods Koninkrijk – hoe kun jij dat doen? 
Tiener: Door Timótheüs te besnijden sloot Paulus bij de Joden aan. Wat betekent dat voor ons 

evangelisatie en zendingswerk? 
 
Dag 7: De weg gewezen naar Macedonië 

Lees Handelingen 16:9-18 
Peuter: Wat ziet Paulus in zijn droom van de Heere? 

Schoolkind: Zoek op de kaart op waar Macedonië ligt - in welk werelddeel komt Gods Woord nu? 
(Europa) Wie was de eerste Europeaan die Gods Woord geloofde (vers 14)? Wat kun je leren van 
Lydia’s bekering? 

Tiener: Hoe wijst de Heere ons nu de weg in ons leven? 
 

Dag 8: De gevangenis in Filippi 
Lees Handelingen 16:19-34 
Peuter: Wat doen Paulus en Silas in de gevangenis (vers 25)? 

Schoolkind: Hoe laat de Heere merken dat Hij bij Zijn gevangenen is (vers 26)? Wat werkt deze 
aardbeving uit in het leven van de stokbewaarder? Wat vraagt hij Paulus en Silas (vers 30)? Welk 
antwoord krijgt hij (vers 31)? Waaraan merk je zijn bekering? Wat leert de stokbewaarder ons? 

Tiener: Gebruikt de Heere nu nog natuurverschijnselen om mensen stil te zetten?  
 

Dag 9: Nog meer tegenstand in Thessalonica 
Lees Handelingen 17:1-9 
Peuter: Over Wie preekt Paulus (vers 3)? 

Schoolkind: Waarom pakken de Joden Jason (vers 5-7)? Hoe komt het dat het Evangelie zoveel 
tegenstand oproept?  
Tiener: Een christen die geen tegenstand ervaart, is geen christen. Waar of niet waar?  

 
Dag 10: Bemoedigd in Korinthe 

Lees Handelingen 18:1-11 
Peuter: Welk werk doet Paulus om geld te verdienen (vers 3)? 
Schoolkind: Waarom vraagt Paulus geen geld voor zijn preken? Hoe reageren de Joden op zijn preken 

(vers 6a)? Wat doet Paulus dan (vers 6b)? Hoe bemoedigt de Heere hem (vers 9-10)? Wat zegt dit 
over Wie God is? 

Tiener: Waarom is een leven zonder God arm (ook al ben je rijk) en een leven met God rijk (ook al 
ben je arm)? 
 
Extra: 

- Bijbeltekst: Bij dit Bijbelrooster vind je op de website verschillende teksten en psalmen in 
pictogrammen en gebaren om te leren. Bijvoorbeeld  

- Mattheüs 28 vers 19a: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus2819a-leren/  
- Handelingen 2 vers 47b: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen247b-leren/  
- Handelingen 4 vers 12: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen412-leren/ 
- Handelingen 4 vers 29: https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen429b-leren/ 

- Bijbelonderwijs peuters: Bij dit rooster vind je op de website ook een bestand met tips en ideeën 
(Bijbellied, Bijbelse kijktafel, Bijbelwerkje en dergelijke) rond de zendingsreizen van Paulus. 

- Bijbels spel: Bij dit rooster vind je een bordspel over de zendingsreizen van Paulus. 

https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus2819a-leren/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen247b-leren/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen412-leren/
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product/handelingen429b-leren/

