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PAULUS EN KONING AGRIPPA

v e r b i n d t j o ng e r e n

Hoor je dat gezang? Het is nacht, maar in de gevangenis van Filippi wordt toch gezongen. Paulus en
Barnabas zijn gegeseld en daarna gevangen gezet.
Maar toch zingen zij…
Hun voeten zijn vastgemaakt in een blok, ze kunnen
geen kant op. En toch zingen ze, omdat hun hart vrij
is. Vrij in God. Daar kan geen geseling of gevangenis
iets aan veranderen.
En de stokbewaarder? Hij lijkt vrij. Hij kan gaan en
staan waar hij wil. Maar als de gevangenis openspringt, blijkt dat hij gebonden is. Gebonden door
angst voor de mensen, angst voor de dood. Gelukkig
mag Paulus hem wijzen op de Verlosser. Alleen in
God zijn we echt vrij. Hij verlost van de banden van
de zonde en de dood.
Ben jij al vrij?
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PUZZEL

Kies de goede woorden bij de zinnen en vul ze in de puzzel in.

1.

……………. zat gevangen in Cesaréa.

Agrippa

2.

De nieuwe ………………… van Judea heette
……………...

Felix

3.

Koning ……………… kwam op
kennismakingsbezoek.

Jeruzalem

4.

Zijn zuster ……………… kwam met hem mee.

Damascus

5.

In ………………. stond het paleis van de
stadhouder.

stadhouder

6.

De Joodse Raad vroeg of Paulus naar
……………….. gebracht kon worden.

Rome

7.

……………. was de stadhouder die Paulus in
Cesaréa gevangen had gezet.

Festus

8.

Paulus moest naar de keizer in ……………..

Paulus

9.

Onderweg naar ………………… werd Paulus
door de Heere stilgezet.

Bernice

WIE ZEGT WAT?

Geef de blokken die bij elkaar horen dezelfde kleur.

Paulus

Festus

Agrippa

Gij raast Paulus!

Gij beweegt mij
een christen te
worden!

Ik wenste wel
dat gij net zo was
als ik ben.

Cesaréa

Vul de namen
in de vakjes in

1.
2.
3.
4.
5.

Probeer in je eigen woorden te zeggen wat Paulus, Festus en Agrippa bedoelen.
Schrijf een paar kernwoorden in de lege vakken.

6.
7.
8.
9.
Zet de letters uit de gekleurde vakjes in de goede volgorde.
Welk woord kun je daarmee maken?
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Twee
wegen
BEANTWOORD DE VRAGEN

A. We zeggen dat er maar twee wegen zijn, behouden of verloren.
Wat betekent dat?

OP DE
GOEDE WEG?

B. Soms lijkt het wel of er een derde weg is…

BEANTWOORD DE VRAGEN

Wat vind je van de uitspraken van Joost en Julie?

a.	Agrippa zegt dat hij bijna een christen wordt door Paulus woorden. Dan is
hij toch op de goede weg?

b.	Wanneer ben je een christen? Zie ook vraag 32 van de Heidelbergse
Catechismus.

c. Hoe kan je aan iemand merken dat hij de Heere oprecht liefheeft?
Ik ga zondags altijd
naar de kerk en
probeer me netjes te
gedragen. Dat is toch
wel genoeg?
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Die ene preek kan ik
niet meer vergeten.
Sindsdien vraag ik me
steeds af of wat ik doe
wel tot Gods eer is.

d. Zie je dat dan ook aan zijn uiterlijk?
e. Waarom doen we in de kerk vaak nette kleding aan?
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PUZZEL

Rome - Bijna - Felix - Joden - Festus - Keizer - Paulus
Agrippa - Bernice - Cesarea - Christen - Gevangen
Jeruzalem - Stadhouder
Met de letters uit de gekleurde vakjes kun je een woord maken:

