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 BIJLAGE 1 - paulus' ID

Naam: 
Saulus
Geboren: 
Rond het jaar 3 na Christus
Plaats: 
Tarsus, Sicilië
Beroep: 
Tentenmaker
Religie: 
Joods (Farizeeër) 
Doel in het leven: 
Christenen vervolgen
Verwezelijkingen: 
Christenen gedood en opgesloten.

IDENTITEITSKAART

Naam: 
Paulus
herboren: 
Na een verschijning van Jezus
Plaats: 
Onderweg (Jeruzalem qDamascus)
Beroep: 
Verkondiger van Jezus Christus
Religie: 
Christen, met joden en heidenen 
Doel in het leven: 
Vertellen over de Blijde booschap
Verwezelijkingen: 
Stichter van gemeenschappen van Christus 
waarnaar hij 14 brieven geschreven heeft.

IDENTITEITSKAART



 BIJLAGE 2 - fragmenten uit paulus' brieven

Maar hoe zwaar het ook wordt, we 

zullen alle moeilijkheden overwinnen. 

Want God houdt van ons. Dit weet ik 

zeker: door de dood en opstanding van 

Jezus Christus, onze Heer, liet God zien 

hoeveel hij van ons houdt. En niets kan 

dat veranderen: geen engel, geen geest, 

geen machthebber, geen mens of macht 

op aarde of in de hemel. Want wat er 

ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, 

of we nu leven of sterven: God houdt 

van ons!

1 KOR 8, 37-39
µ

Je kunt christenen vergelijken met 

hardlopers die meedoen aan een 

wedstrijd. Net zoals hardlopers moeten 

wij veel opgeven in ons leven. En net zoals 

hardlopers hebben ook wij er alles voor 

over om de eerste prijs te winnen. Maar 

wij willen geen gewone prijs. Voor ons is 

de prijs het eeuwige leven. Daarom ren 

ik niet als iemand die geen doel heeft, 

vecht ik niet als een vuistvechter die in 

de lucht slaat.

1 KOR 9, 24-26

Door de liefde verdraag je alles wat er 

met je gebeurt. Door de liefde blijf je 

geloven en vertrouwen. Door de liefde 

blijf je altijd volhouden.

1 KOR 13,7

We hebben het zwaar te verduren gehad, 

boven onze krachten, zodat we zelfs 

wanhoopten aan ons leven. Werkelijk, 

we beschouwden ons reeds als ten dode 

opgeschreven. Wij moesten leren niet op 

onszelf te vertrouwen, maar alleen op 

God, die de doden ten leven wekt. Hij 

heeft ons gered uit dat dodelijke gevaar 

en Hij zal ons blijven redden.

2 KOR 1, 8-10

Het goede nieuws is een kostbare schat. 

En ik ben de breekbare kruik waar die 

schat in bewaard wordt. Dat is goed. 

Want daardoor is het duidelijk dat de 

enorme kracht van het goede nieuws niet 

van mij komt, maar van God.

2 KOR 4, 7

Ik moet lijden, maar ik verlies de moed 

niet. Ik leef in onzekerheid, maar ik blijf 

op God vertrouwen. Ik word door mensen 

vervolgd, maar God laat mij nooit in de 

steek. Ik word door mensen geslagen, 

maar ze doden mij niet.

2 KOR 4, 8

Iedereen moet voor zichzelf besluiten 

hoeveel hij wil geven. Je moet van harte 

geven, en niet omdat het verplicht is. 

Want God houdt van mensen die met 

vreugde geven.

2 KOR 9,7



 BIJLAGE 2

God heeft jullie op vele manieren rijk 

gemaakt. Nu moeten jullie ook klaar 

staan om anderen te helpen.

2 KOR 9,11

Want om bij God te kunnen komen, 

moet je geloven dat God bestaat. En dat 

Hij je zal belonen als je Hem echt zoekt.

HEB 11, 6

Maar wat voor mij winst was, ben 

ik omwille van Christus als verlies 

gaan beschouwen. Sterker nog, alles 

beschouw ik als verlies. Het kennen 

van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft 

immers alles. Omwille van Hem heb ik 

alles prijsgegeven; ik heb alles als afval 

weggegooid. Ik wilde Christus winnen 

en één met Hem zijn.

FIL 3, 7-9

Ik begrijp niets van jullie! God zelf heeft 

jullie uitgekozen, want Hij is goed voor 

jullie. Maar jullie willen nu al niet meer 

bij Hem horen. Een tijd geleden heb ik 

jullie het goede nieuws over Christus 

verteld. Maar nu denken jullie dat er een 

andere waarheid is. Vrienden, er is geen 

andere waarheid!

GAL 1, 6-7

Galaten, u hebt uw verstand verloren! 

Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u 

Jezus Christus toch openlijk en duidelijk 

als de gekruisigde bekendgemaakt? Ik 

wil maar één ding van u weten: hebt u de 

Geest ontvangen door de wet na te leven 

of door te luisteren en te geloven? Bent 

u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen 

kracht te vertrouwen en niet langer op 

de Geest?

GAL 3, 1-3

Want we vertrouwen erop dat we gered 

worden door onze Heer Jezus Christus. 

God wil ons niet straffen, maar redden.

1 TESS 5,9

Vrienden, ik dank God altijd voor jullie. 

Ik kan niet anders, want er is een goede 

reden voor. Jullie geloof wordt namelijk 

steeds sterker en jullie gaan steeds meer 

van elkaar houden.

Ik spreek in alle kerken vol trots over 

jullie. Want jullie houden het vol om 

te blijven geloven, ook al worden 

jullie vervolgd en ook al zijn jullie in 

moeilijkheden.

2 TES 1, 3



 BIJLAGE 2

Je moet je niet schamen om over onze 

Heer te vertellen.

2 TIM 1, 8

“Christus in jullie allen aanwezig, 

daarom zijn verschillen nu niet meer 

belangrijk”.

KOL 3,11

Laat jullie leven vol zijn van het goede 

nieuws over Christus. (…) Zing liederen 

om God te eren, zing liederen die de 

Heilige Geest je laat zingen. Wees 

dankbaar en zing voor God.

KOL 3,16

God houdt van ons. Daarom heeft Hij 

ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn. 

Hij heeft Jezus Christus naar de wereld 

gestuurd om ons bij hem te brengen. 

Dat is wat God wilde.

EF 1,5 

Zeg nooit over andere gelovigen: ‘Wat zij 

doen, is verkeerd!’ En denk ook niet dat 

je beter bent dan andere gelovigen.

ROM 14,10

Iemand die ruzie in de kerk veroorzaakt, 

moet je twee keer waarschuwen. Als hij 

dan toch door blijft gaan, moet je hem 

uit de kerk zetten.

TIT 2,10

Ik was op weg en naderde Damascus al, 

toen mij, rond het middaguur, plotseling 

een fel licht uit de hemel omstraalde. 

Ik viel op de grond en hoorde een stem 

tegen mij zeggen: ‘Saul, Saul, waarom 

vervolg je Mij?’ Ik antwoordde: ‘Wie bent 

U dan, Heer?’ En Hij zei tegen mij: ‘Ik 

ben Jezus de Nazoreeër, die jij vervolgt.

HND 22, 6-8

Ik had net zo’n ijver voor God als u 

vandaag hebt getoond. Ik heb deze 

weg [de weg van de christenen] tot de 

dood toe vervolgd, mannen en vrouwen 

opgepakt en in de gevangenis gezet.’ (…) 

‘Ik was ervan overtuigd dat ik fel moest 

optreden tegen de naam van Jezus de 

Nazoreeër.’ 

HND 22, 3-4; 26, 9



 BIJLAGE 3 - gevoelskaart


