
 BIJLAGEN
 1 - opdrachten

 2 - schatkaart

 3 - brief van paulus

 

DE SCHAT VAN PAULUS
WERKVORMEN misdeinaarsmisdeinaars



 BIJLAGE 1 - opdrachten

Paulus heeft in zijn leven verschillende reizen gemaakt. 
Zijn eerste reis bracht hem van Antiochië (in Syrië) 
naar Cyprus en verschillende plaatsen in Turkije.

Speel ‘Paulus gaat op reis en neemt mee…’
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Paulus was een krak in brieven schrijven, hij schreef naar verschillende 
gemeenschappen die hij tegenkwam op zijn reizen. Hij getuigde over 

zijn geloof en hielp hen met problemen.

Wie vertelde jou over geloven? 
Wie inspireerde jou om misdienaar te worden?

Welke speciale ontmoeting heeft jouw geloof veranderd?

Schrijf een brief naar iemand die een belangrijke rol 
                             speelde in jouw weg naar geloof.      

Paulus stond er niet alleen voor, 
hij werd soms vergezeld door zijn vrienden.

Samenwerken is heel belangrijk om 
een goede sfeer in een groep te creëren. In deze opdracht 

werken jullie samen om een probleem op te lossen 
en tonen dat jullie op elkaar kunnen rekenen. 

Speel het spel levende knoop.

Paulus vertelde over zijn/het geloof. 
Hij wou de boodschap van Christus verspreiden 
en heeft daarvoor verschillende reizen gemaakt.

Hoe beleef jij jouw geloof? 
Welke boodschap wil jij verspreiden?

Speel samen het stellingenspel.



 BIJLAGE 1 

Proficiat! 
Jullie hebben de schat van Paulus gevonden!

Los het raadsel op en 
kraak de code van de schatkist.
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 BIJLAGE 2 - schatkaart



 BIJLAGE 3 - brief van paulus

Dag jongeren

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Paulus, een 
volgeling van Jezus. Zelf heb ik hem nooit gekend, maar 
ik vertel over Zijn boodschap aan iedereen die het wil 
horen. 

Ik schrijf jullie vandaag een brief omdat ik jullie hulp 
nodig heb. Op mijn laatste reis lag ik te slapen op de 
boot op weg naar Patara. De boot kwam in een storm 
terecht en ik werd bruusk wakker geschud. Ik viel op de 
grond en stootte mijn hoofd tegen een kastje. Sinds die 
stormachtige dag…  heb ik geheugenverlies. 

Ik bezit een waardevolle schat maar ik weet niet meer 
wat er in de schat zit. Ook de code ben ik volledig kwijt.
Doorheen mijn reizen heb ik de code verstopt. Kunnen 
jullie de code verzamelen en me helpen om mijn schat te 
openen? Ontdekken jullie samen met mij wat er in mijn 
schat zit?

Hartelijke groeten

Paulus


