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Paulus’ derde zendingsreis en zijn reis naar Rome 
BIJBELROOSTER 

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

 
Dag 1: Gods werk in Éfeze 

Lees Handelingen 19:1-9 en 18-20 
Peuter: Wie blijft er in Korinthe (vers 1a)? Wie gaat er naar Éfeze (vers 1b)? 

Schoolkind: Wat is er met de discipelen in Éfeze (vers 2)? Wat leert Paulus hun (vers 4)? Wat 
gebeurt er als Paulus de gedoopten de handen oplegt (vers 6)? Hoe merk je het geloof in het 
leven van deze mensen (vers 19)? Wat kun je hiervan leren? Wat moet er uit jouw leven weg? 

Tiener: Het werk van God in het hart komt in het leven openbaar. Bij welke mensen in je 
omgeving zie jij dat? Wat zie je? Wat zien ze aan jou? 

 
Dag 2: Oproer in Éfeze  
Lees Handelingen 19:23-30 

Peuter: Wat is een zilversmid? Wat maakt Demétrius, de zilversmid (vers 24)? 
Schoolkind: Wat gebeurt er met de verkoop van de tempeltjes als Paulus gepreekt heeft? Waar is 
Demetrius bang voor (vers 25b)? Wat vertelt hij aan het volk (vers 27)? Hoe praat jij over 

ambtsdragers? 
Tiener: Mag Gods dienst jou iets kosten? Wat dan? 

 
Dag 3: Het wonder in Tróas 
Lees Handelingen 20:7-12 

Peuter: Wat gebeurt er met Éutychus (vers 9)? 
Schoolkind: Wat doet Paulus tot middernacht (vers 7)? Zou jij ook naar Paulus’ preek willen 

luisteren? Wat gebeurt er met Éutychus als hij gevallen is (vers 10)? Wat zegt dit over de macht 
van de Heere? Waar wordt heel de nacht over gepraat (vers 11)? Waar gaan jouw gesprekken 
over? 

Tiener: Wat kun je doen als je in de kerk last krijgt van slaap? 
 

Dag 4: De voorzegging in Cesaréa 
Lees Handelingen 21:8-14 
Peuter: Bij wie blijven Paulus en de mannen in huis (vers 8)? Hoeveel dochters heeft deze man 

(vers 9)? 
Schoolkind: Wat doen de vier dochters van Filippus? Welk voorbeeld geven zij jou? Wat 

profeteert Ágabus (vers 10-12)? Wat betekent dat? Wat zou jij dan doen? Wat doet Paulus? 
Waarom kan Paulus dat? Wat kun je hiervan leren als jou tegenspoed overkomt? Waar mag je 
dus om bidden? 

Tiener: ‘Ik ben bereid om voor het geloof gevangen genomen te worden en te sterven’, zegt 
Paulus. Jij ook? 

 
Dag 5: Gevangen in Jeruzalem 
Lees Handelingen: 21:27-33 en 39-40 

Peuter: Wat gebeurt er met Paulus (vers 33)? 
Schoolkind en tiener: Wat betekent het spreekwoord: Waar God een kerk sticht, bouwt de duivel 

een kapel? Hoe zie je dit in dit Bijbelgedeelte? Hoe zie je dat in de wereld om je heen? Hoe zie je 
dat in je eigen leven – wat gebeurt er bijvoorbeeld als jij in de kerk bent of met Gods Woord 
bezig bent?  Wat is hiertegen het sterkste wapen?  
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Dag 6: Gevaar in Jeruzalem 
Lees Handelingen 23:11-22 

Peuter: Wie helpt Paulus (vers 11)? 
Schoolkind: Wie bepaalt dat Paulus op reis naar Rome moet (vers 11)? Wat kun je daarvan leren 

voor je leven? Wat willen de Joden (vers 12)? Wie vertelt dit aan de hoofdman van de 
gevangenen (vers 16)? Waarom is dit geen klikken? 
Tiener: De leiding van de Heere in je leven sluit je eigen verantwoordelijkheid niet uit. Hoe merk 

je dat in de gelezen verzen? Wat betekent dat voor jouw leven? 
 

Dag 7: Ondervraagd in Cesaréa 
Lees Handelingen 26:1-3 en 22-32 
Peuter: Met wie is Paulus in gesprek (vers 1)? 

Schoolkind: Paulus vertelt over zijn leven – waarover nog meer (vers 23)? Hoe reageert Festus 
(vers 24)? Hoe reageert Agrippa (vers 28)? Hoe reageer jij op de preken over de Heere Jezus? 

Tiener: Wij zouden veel meer gelegenheden moeten benutten om over de Heere Jezus te 
spreken! Vind jij dat ook? Hoe kun je dat doen? 
 

Dag 8: Op weg naar Rome 
Lees Handelingen 27:1-2a, 9-11 en 14-26 

Peuter: Hoe gaat Paulus op reis naar Rome (vers 1-2a)? 
Schoolkind: Wat weet Paulus (vers 10 en 22)? Hoe weet hij dat? Gebeurt het echt zoals Paulus 
zegt? Hoe komt dat? Wat leer je daarvan over God? Wat betekent dat voor ons? 

Tiener: Waarom is het nodig om ver van toekomstvoorspellers vandaan te blijven? 
 

Dag 9: Door storm op Malta 
Lees Handelingen 27:27-44 
Peuter: Wat gebeurt er met het schip (vers 44)? 

Schoolkind: Waarom wilde Paulus dat iedereen zou eten (vers 34a)? Wat valt je op aan vers 35? 
Vind jij het moeilijk om in het openbaar te bidden of te danken? 

Tiener: Het zou goed zijn als wij in openbare gelegenheden hardop zouden bidden of danken. 
Waarom wel/niet? 
 

Dag 10: In Rome 
Lees Handelingen 28:11-16, 23 en 30-31 

Peuter: Moet Paulus naar de gevangenis als hij in Rome komt (vers 16)? 
Schoolkind: Wie komen Paulus tegemoet als hij bijna in Rome is (vers 15a)? Wat is er dus in 
Rome? Wat doet het met Paulus om deze mannen te ontmoeten (vers 15b)? Wat kunnen wij 

daarvan leren? Wat zegt God met het laatste woord van het Bijbelboek Handelingen? 
Tiener: Waarin is Paulus een voorbeeld voor jou? 

 
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/

