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 BIJLAGE 1 - kunstwerk



 BIJLAGE 2 - bijbel in gewone taal

Saulus was nog steeds een gevaar voor de volgelingen van de Heer Jezus. Hij wilde naar de stad 
Damascus om ook daar naar gelovigen te zoeken. Maar eerst ging hij naar de hogepriester. 
Hij vroeg of die hem brieven wilde meegeven voor de synagogen in Damascus. Want hij wilde 
toestemming hebben om alle gelovigen gevangen te nemen en hen naar Jeruzalem te brengen. 
Saulus vertrok naar Damascus. Toen hij daar bijna was, straalde er plotseling een licht uit de 
hemel om hem heen. Saulus viel op de grond en hoorde een stem zeggen: ‘Saulus, Saulus, 
waarom vervolg je mij?’ Saulus vroeg: ‘Heer, wie bent u?’ De stem zei: ‘Ik ben Jezus. Ik ben 
degene die jij vervolgt. Sta op en ga de stad in. Daar zal iemand je vertellen wat je moet doen.’ 
De mannen die met Saulus meereisden, hoorden wel een stem, maar ze zagen niemand. Ze 
waren zo verbaasd, dat ze niets wisten te zeggen. Saulus stond op van de grond. Zijn ogen 
waren open, maar toch kon hij niets zien. De mannen die bij hem waren, pakten zijn hand 
en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang kon Saulus niets zien. En al die tijd at en 
dronk hij niet. In Damascus woonde een gelovige die Ananias heette. In een droom zei de Heer 
tegen hem: ‘Ananias!’ Ananias antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ Toen zei de Heer tegen hem: ‘Ga 
naar het huis van Judas, in de Rechte Straat. Vraag daar naar een man die Saulus heet, en uit 
de stad Tarsus komt. Hij is aan het bidden, en hij heeft een droom gehad. In die droom heeft 
hij gezien dat er een man naar hem toe komt die Ananias heet. En die man zorgt ervoor dat 
hij weer kan zien.’ Ananias zei: ‘Heer, Saulus heeft uw volgelingen in Jeruzalem veel kwaad 
gedaan. Dat heb ik van veel mensen gehoord. En hij is naar Damascus gekomen om iedereen 
die in u gelooft, gevangen te nemen. Hij heeft toestemming van de hogepriesters.’ Maar de 
Heer zei: ‘Toch moet je gaan. Want ik heb Saulus uitgekozen om voor mij te werken. Hij moet 
over mij vertellen aan alle volken, aan koningen en aan de Israëlieten. Als dienaar van mij zal 
hij veel moeten lijden. Dat zal ik hem laten zien.’ Toen ging Ananias op weg. Hij ging het huis 
in waar Saulus was, en legde zijn handen op hem. Hij zei: ‘Saulus, vriend, op de weg naar 
Damascus heb je de Heer Jezus gezien. Nu heeft hij mij naar jou toe gestuurd. Want hij wil dat 
je weer kunt zien, en dat de Heilige Geest in je komt.’ Meteen kon Saulus weer zien. Het was 
alsof er een blinddoek voor zijn ogen weggehaald werd. Saulus stond op en liet zich dopen. 
En toen hij gegeten had, kreeg hij zijn kracht terug. Saulus bleef nog een paar dagen bij de 
gelovigen in Damascus. Hij ging meteen in de synagogen vertellen dat Jezus de Zoon van God 
is. Iedereen die hem hoorde, was erg verbaasd. De mensen zeiden: ‘Dat is toch de man die in 
Jeruzalem de gelovigen vervolgde? Hij wilde alle volgelingen van Jezus gevangen nemen en 
naar de hogepriesters brengen. Daarvoor is hij toch ook hierheen gekomen?’ Saulus voelde zich 
steeds sterker. Hij bleef over Jezus vertellen, en hij maakte duidelijk dat Jezus de messias is. De 
Joden in Damascus wisten niet hoe ze op hem moesten reageren.

Copyright: C. Leterme
Bron: website Bijbel in 1000 seconden 



 BIJLAGE 3 - voor jongere deelnemers

Op een dag werd in Tarsus een kleine jongen geboren. Hij kreeg van zijn ouders de naam Saul. 
Saul was heel trots omdat hij jood was. Hij vond dat de joodse godsdienst de enige juiste 
godsdienst was en was woedend op de christenen van zijn tijd, omdat ze de joodse leer niet 
volgden. 'We moeten die christenen gevangen nemen' riep hij. Hij drong hun huizen binnen en 
sleepte mannen en vrouwen mee naar buiten. Mensen die tot Jezus baden, gooide hij zonder 
medelijden achter de tralies. Toen hij eens zag hoe andere joden een christen stenigden, zei 
hij: 'Dat is zijn verdiende straf'. Op een dag kreeg hij een brief van de joden van Damascus. 
Daarin stond: 'Kom alsjeblieft zo gauw je kunt naar deze stad. Wij willen dat alle christenen 
in de gevangenis komen, want ze bedreigen de stad.' Saul spoedde zich naar Damascus. Toen 
hij de poorten van de stad naderde schoot er iets als een lichtflits door hem heen. Hij viel op 
de grond en hoorde een stem die zei: 'Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij?' Saul keek om zich 
heen. 'Wie is het die spreekt?' vroeg hij. 'Ik ben Jezus, de man die je vervolgt,' zei de stem. 'Sta 
op en ga de stad in, daar zal iemand u zeggen wat je moet doen.' Drie dagen lang at of dronk 
Saul niet. De derde dag ging hij naar een christen van Damascus. 'Wil je mij dopen' vroeg hij. 
'Ik wil ook christen worden. Ik heb de stem van Christus gehoord en ik heb begrepen, dat je 
niemand mag doden of gevangennemen omdat hij in Jezus gelooft.' De joden waren woedend 
en sloten alle poorten van de stad. Ze zegden: 'Zo kan hij de stad niet meer uit. Als we hem 
vinden, vermoorden we hem!'. Maar zijn vrienden lieten hem in een mand over de stadsmuur 
heen aan een touw naar beneden zakken. Eenmaal op de grond, sprong hij uit de mand en 
haastte zich naar zijn geboortestad. Vanaf dat ogenblik reisde Saul over land en zee naar alle 
uithoeken van de wereld om over Christus te vertellen.
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