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GOD IS ALMACHTIG
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"WIE 

IS GOD?"

+



“Mama, zul je voorzichtig zijn?” Cho is bang. Haar 
moeder gaat straks naar de kleine huiskerk in hun 
dorp. Maar niemand mag het weten. De huiskerk is 
geheim. “Als de geheime politie het hoort, moeten 
we in de gevangenis omdat we in de Heere gelo-
ven,” fluistert Cho. Mama zegt zacht: “Wees maar 
stil. Laten we bidden of de Heere voor ons wil 
zorgen. God is almachtig. Hij kan alle dingen, zelfs 
de mensen van de geheime politie bekeren.” 

Er zijn landen waar christenen worden vervolgd 
omdat ze in de Heere geloven. Noord-Korea is zo’n 
land. Mensen worden verraden en opgepakt. En 
toch… de Heere is almachtig. Hij kan zelfs mensen 
bekeren die christenen vervolgen. Hij deed dat 
vroeger, bij Paulus. Hij kan het ook nu nog!
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KIES HET GOEDE ANTWOORD

> Ik lees nu: 

Kijk nog eens naar de tekst van de oplossing. Maak de zin af:

In de tekst zie je iets van Gods almacht, want 

Kies steeds het goede antwoord. Welke tekst lees je?

Saulus was een:
Farizeeër (Z)
heiden (P)

Z P
Hij haatt e volgelingen van Jezus omdat zij
vonden dat je de wet niet hoefde te houden: je zonden waren 
tóch vergeven! (O)
vonden dat je de wet niet hoefde te houden om daardoor zalig te 
worden (I)

O I

Saulus dacht dat hij zalig werd door
in de Heere te geloven (A)
de wet van God heel precies te houden (E)

A E
Hij vroeg toestemming om de volgelingen van Jezus te grijpen in
Damascus (H)
Rome (W)

H W
Hij kreeg brieven van de 
hogepriester (IJ)
stadhouder (E)

IJ E
Bij Damascus zag hij een
man (F)
fel licht (B)

F B
Jezus zei tot hem:
“Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?” (I)
“Saul, Saul, wie zoekt gij?” (U)

I U
In Damascus ging Saulus
dienaren van Jezus vervolgen (S)
bidden (D)

S D
… legde hem de handen op en hij werd weer ziende
Ananias (T)
Jacobus (R)

T R



76 7

HET VERSCHILZINGEN

1. Heer’, wat wilt Gij dat ik doe? 
Christus uit de hoge, 
Hemels Licht, kom naar mij toe, 
Open mij de ogen! 
Ik verdien, niet te zien; 
Leid mij als een blinde, 
Om het Licht te vinden. 

2. Als een leeuw ben ik geweest,
Dreigend te vermoorden,
Die, gedreven door Uw Geest,
Aan U toebehoorden.
Heer’, Gij kwam, als een Lam,
Bracht Gij mij, verloren
In de rechte sporen.

3. Alles wat ik had aan winst,
Houd ik nu voor schade.
Waarde heeft  het allerminst,
Dankzij Uw genade.
Uw gezicht, straalt als licht,
In de nacht gevangen,
Zing ik lofgezangen.

4. Laat mij van Uw Koninkrijk 
Een getuige wezen, 
Arm, maar wel de Koning rijk. 
Bang, maar zonder vrezen. 
Heer’, voor U, leef ik nu, 
Om met open ogen, 
U te kennen mogen.

Zingen: 

Heer', wat wilt Gij dat ik doe?

Voor muziek: zie de handleiding.

God is zo machti g, dat Hij Saulus helemaal kon veranderen. 

Weet je iets wat veranderde toen Saulus werd bekeerd?

Saulus voor zijn bekering Saulus na zijn bekering

Zingen over Gods almacht
In de Bijbel staan verschillende psalmen over Gods almacht. 
Lees in je psalmboekje eens Psalm 33 vers 2. Er staat: 
Zijn Godd’lijk’ almacht spreekt, en ‘t is er, 
Zijn wil gebiedt, en ‘t wordt terstond. 

>  Heb je dat in je eigen leven wel eens gezien? Wanneer?
>  Als God almachti g is, hoe kan het dan dat iemand erg ziek is en niet meer
 beter wordt? 



CHRISTEN IN HET
geheim

CHO:

'Niemand mag 
weten dat wij 

christenen zijn.'

>  Wat zal er met Cho en haar moeder gebeuren als 
iemand merkt dat zij christenen zijn?

>  Wat zal er met jou gebeuren als iemand merkt dat 
je een christen bent?

> Wat kan je voor kinderen als Cho doen?


