
Ps63:1,2; Hand.9:1-20; Opw.428; Gk156; Gk167:1,2  

Over de bekering van Paulus en de ingrijpende gevolgen daarvan 
1. Heerlijk als mensen een passie hebben! Heb jij er eentje? Paulus wel.  
2. Je komt ze soms tegen. Ze zeggen op de basisschool al dat ze boer, dokter, juffrouw of 
zendeling willen worden en worden het ook nog… Paulus is ook van jongs af aan vol van 
God en is tijdens zijn opleiding theologie fanatieker dan al de anderen. Als dan de 
‘beweging-van-de-weg’ ontstaat, die beweert dat Jezus ook God is, is hij ziedend en 
komt hij in actie. Dit gaat dwars tegen zijn geloof in de HERE in. Paulus was erbij toen 
christen Stefanus de Joden te slim af was (Hand.6:10). Hij was het eens met Stefanus’ 
dood en werd daarna de eerste die systematisch de christenen ging vervolgen.  
3. Ga het nooit normaal vinden wat er dan op weg naar Damascus gebeurt, hoe bekend 
het verhaal ook voor je kan zijn. De grootste christenvervolger komt tot bekering en 
wordt christen. Daar moet God de Zoon Zelf aan te pas komen. Het contrast tussen 
duisternis en licht is hier voelbaar. En Paulus ontdekt: dat wat hij geloofde past naadloos 
bij het geloof in de Here Jezus! Hij vervolgde niet alleen de mensen-van-de-weg maar 
Jezus identificeert Zich met hen: je vervolgde Mij.  
4. Vanaf dat moment verkondigt hij Jezus en wordt hij zélf vervolgd door de Joden…. 
Lijden hoort bij christen-zijn. Hierin lijkt Paulus op David en op Jezus, de Zoon van David. 
Maar daar bovenuit gaat het Paulus erom God te dienen, daarin zijn geluk te vinden en 
kind van God te mogen zijn (Hand.26:18).  
5. Hand.1:8 en Hand.9:15 liggen in elkaars verlengde. Dat goede nieuws van redding 
door Jezus Christus moet  de wereld door. Paulus wordt de speciale heiden-zendeling. Die 
bekering van Paulus heeft dus veel met ons te maken. Het goede nieuws is naar ons toe 
gekomen: wat een wonder! We hoeven niet allemaal een ‘Paulus-bekering’ mee te 
maken. Ik ben wel benieuwd hoe het met jou/u gaat en gegaan is. En wat het goede 
nieuws met je doet. Heb je dezelfde passie als Paulus had, of zou je het willen? 

Gesprekspunt, kindfragment, Bijbelstof 
1. Zou je eens willen praten met anderen over (je) bekering. Wat is het, hoe werkt het? 
Wil je stilstaan bij de vraag of je bekeerd bent? Bij ‘ja’: deel het met anderen en dank de 
Heer. Als je het niet weet: praat er eens over. Wees zuinig op elkaar in het spreken over 
zulke gevoelige zaken. Leestip: Christelijke Dogmatiek, hs.15 en Dordtse Leerregels.  

2. ☺ ☺ ☺ ☺  voor de kinderen: h . b je w . l eens geh . . rd v . n P . ulus? Eerst 
waren chri . t . nen h . . l b . ng v .  . r hem. L . ter w . rd hij z . lf christen omdat de 
Here Jezus met h . m gepr . . t had en hem had ‘bekeerd’. Mooi is dat! Paulus h . . ft d . t 
g . . de nieuws overal verteld. Ook bij ons is het g . l . kkig bekend geworden. 
G . . . .  .  . s! 
3. ‘We noemen het een ‘bekering’, maar het leek meer op een vulkaanuitbarsting, een 
onweersstorm en een tsunami ineen. Als de dood en opstanding van Jezus het scharnier was 
waaraan de grote deur van de geschiedenis eindelijk openzwaaide, dan was de bekering van Saulus 
het moment waarop alle oude beloften van God zich opstapelden, tot een grote bal samenrolden en 
door die open deur aan kwamen suizen en de wijde wereld erachter in verdwenen’ 
4. ‘Handelingen is een prachtig Bijbelboek om te ontdekken hoe de Here God na Pinksteren 
(uitstorting van de Geest) ervoor zorgt dat de christelijke kerk in deze wereld ontstaat en zich 
verspreid. Vanaf hs.9 ontdek je hoe God Paulus daarin een belangrijke plaats geeft. De meeste 
N.T.briefjes zijn door Paulus geschreven. Lees ze met Hand.9 in je achterhoofd. Vgl.Hand.26:18 
met de eerste drie en de laatste drie hoofdstukken uit de Bijbel en ontdek Gods ‘passie’’ 
5. Bijbelrooster: zondag Hand.9:21-31 (31! Als de motor van de vervolging uitvalt); maandag 
Hand.22 (4-16; vgl.vs.6 met 1Kor.9:1); dinsdag Hand.26 (4-18); woensdag Jes.49:1-6; donderdag 
Galaten 1; vrijdag 1Sam.26 (vgl.vs.18 met Hand.9:4b); zaterdag Luc.9:22-25; Luc.
18:31-32; 2Kor.11:24-28 (lijden hoort bij Christus en bij een christen). Liefhebbers: 
Hand.13-29, waarvan 21-28 duidelijk maken waarom ‘heersers’ genoemd wordt in Hand.
9:15, te vergelijken met Luc.23 waarin dit bij de Here Jezus gebeurt; 1Kor.15:8-10; 
Hand.5:33-41 (de oudere Gamaliël volgt een andere strategie dan de jonge Paulus; 
1Tim.1:12-17 
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