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Paulus en Silas dienaren
van Jezus, zitten
in de gevangenis. 
Hebben ze iets
verkeerds gedaan?
Nee! Ze hebben een
vrouw
bevrijdt
van 
een geest.  



In Filippi hebben
ze de mensen
die afgoden
aanbidden, 
verteld over Gods 
liefde en zijn kracht.  



Toch zijn Paulus 
en Silas voor
deze dingen
opgepakt, 
gegeseld en
gevangen
gezet.



Je zou 
verwachten 
dat Paulus en 
Silas boos en 
verbitterd 
zijn.  Maar 
dat is niet zo.



Ze zingen 
zelfs midden 
in de nacht 
lofliederen 
voor God!



Alle andere 
gevangenen en 
de gevangen-
bewaarder 
luisteren 
naar hen.



Plotseling stopt het zingen.  God 
stuurt een AARDBEVING die de 
gevangenis heen en weer schudt.  
Alle deuren springen open.  De 
boeien van de gevangenen gaan los.



Oh - oh!  De 
gevangenbewaarder
is er zeker van dat

alle gevangenen
nu ontsnapt zijn.  

Als er ook maar 
één gevangene

is ontsnapt zal de 
gevangenbewaarder
moeten sterven.



De gevangenbewaarder
pakt zijn zwaard al.
Hij wil zelfmoord

plegen, want
gedood wordt

hij toch.



"Niet doen!", 
schreeuwt 
Paulus. "Doe 
uzelf geen 
kwaad!  Wij 
zijn allemaal 
nog hier!"



Als de 
gevangenbewaarder 
dat ziet vraagt 
hij: "Mannen, 
wat moet ik 
doen om gered 
te worden?"



"Geloof in de Here 
Jezus", zeggen zij, 
"dan zult u gered 
worden en uw gezin 
ook.“De gevangen-
bewaarder en zijn 
gezin zijn heel erg 
blij dat ze nu in 
God geloven!



Paulus en 
Silas worden 
de volgende dag 
vrijgelaten.  Ze 
reizen naar veel 
andere steden 
om de mensen 
over Jezus te 

vertellen.



Sommigen mensen
gaan in Jezus
Christus geloven, 
anderen proberen
hen kwaad te doen. 
God laat zijn
dienaren echter
niet alleen. Op een

avond preekt
Paulus enkele

uren achter elkaar. 



Een jongeman 
die in een 
vensterbank zit 
valt in slaap. Als 
Paulus maar door 
blijft praten, 
valt hij vanaf de 
derde verdieping 

naar beneden.



Als ze hem optillen
zien ze dat hij dood
is.  Paulus rent de 

trappen af.



Hij laat zich op de 
jongen vallen en
slaat zijn armen om

hem heen.  "Huil
niet", zegt hij,

"de jongen
leeft nog."



Paulus en Silas beleven veel 
avonturen op hun reis door Europa.  
Een belangrijk en 
opvallend 
avontuur 
speelt 
zich af 

op een 
boot.



In die tijd zijn er nog 
geen grote stalen 
schepen.  
Er zijn 
alleen 
houten 
zeilschepen. 



Als het stormt is de 
stuurman van een 
houten schip zijn 
schip vaak 
al gauw 
niet meer 
de baas.



Paulus zit als gevangene op 
het schip.  Hij is onderweg 
naar Rome.  In die tijd is Rome 
de hoofdstad van de wereld.



Paulus moet voor de rechter 
verschijnen.  Er is storm op 
komst.  Hoge golven slaan 
het schip telkens neer.  



Het is een heel moeilijke 
reis voor Paulus, de andere 
gevangenen en de rest van 
de bemanning van het schip.



"Mannen, ik denk niet 
dat deze reis goed zal 
aflopen", waarschuwt 
Paulus.  De 
kapitein 
luistert niet.  
Ze varen nu 
midden 
op de 
zee.



Als een hoge stormwind 
hen raakt, binden ze 
touwen om het schip.  
Ze hopen op deze 
manier dat 
het schip niet 
in tweeën zal
splijten. 



Als het schip breekt, 
betekent dit dat 
iedereen zal 
verdrinken.



Het schip wordt door de storm zo 
heen en weer geslingerd dat 
de bemanning een 
deel van 
de lading 
overboord 
gooit.



Als dat nog niet helpt, 
gooien ze op de 
derde dag van 
de storm 
zelfs het 
scheepstuig 
overboord.



's Nachts komt er een engel bij
Paulus die hem vertelt dat ze

deze storm allemaal
zullen overleven.



De anderen worden bemoedigd 
als Paulus zegt: "Houd dus moed

mannen, want ik
geloof in God.



Hij zal ervoor zorgen dat het zo zal
gaan als mij gezegd is. Wat ons

schip betreft, dat zal op 
een eiland aan de grond

lopen."



Enkele dagen later blijkt dat het schip
dichtbij land gekomen is. Het schip

loopt vast op een zandbank
en het achterschip wordt

door de golven
stukgeslagen.



Om te voorkomen dat sommige
gevangenen naar de kust

zullen zwemmen en
ontsnappen, willen
de soldaten hen

allemaal doden.  



Maar de officier verbiedt
het omdat hij Paulus wil
sparen.  Hij geeft bevel

dat iedereen aan land
moet zien te komen.



Wie kan zwemmen moet het eerst
overboord springen.  De rest zal

volgen op planken of
andere drijvende dingen.

Iedereen komt veilig
aan land.



Op het eiland Malta laat 
God ook nog een wonder 
gebeuren.  Paulus is bezig 
hout te verzamelen 
voor een kampvuur. 
Terwijl Paulus hout 
op het vuur 
gooit, …



… wordt hij gebeten
door een slang die tussen
het hout vandaan komt. 
De eilandbewoners zien
het beest aan Paulus 
hand hangen en
denken dat
hij snel zal

sterven.



Paulus schudt de 
slang van zich af, de 
slangenbeet blijkt 
hem niets te doen.  
De eilandbewoners 
denken dat 
Paulus een 
God is.



Overal van het 
eiland komen zieke 
mensen. Paulus bidt 
voor hen en God 
geneest hen. 



Na een paar maanden reist Paulus 
mee op een andere boot om 
uiteindelijk in Rome aan te komen.  

Het duurt
daarna nog twee 
jaar voordat hij

voor moet
komen.



Gedurende die tijd, huurt Paulus een
huis en ontvangt daar bezoekers.  

Hij praat met hen over het
koninkrijk van
God en de
Here Jezus
Christus!



Ook in Rome is Paulus een
dienaar van God evenals in 
alle andere plaatsen waar

Paulus is 
geweest.



"Ik heb lang en hard voor mijn God 
gestreden en door alles heen ben ik 
Hem trouw gebleven", schrijft 
Paulus vanuit 
Rome.  In 
de Bijbel 

staat niet beschreven 
hoe het verder gaat 
met leven van Paulus.



In andere boeken lees je dat 
Paulus in Rome onthoofd wordt 
in opdracht van Keizer Nero.  
Paulus sterft 
in ieder 
geval 
als een          gelovige man, die 

iedereen vertelde 
over Jezus Christus.



"De Zendingsreizen Van Paulus" 

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

Handelingen 16, 27, 28

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over 
onze God, die ons geschapen heeft en die wil 

dat wij Hem kennen.  God weet dat wij 
verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij noemt 

dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de 
dood, maar God houdt zoveel van ons dat Hij 

zijn Zoon Jezus gezonden heeft, om te 
sterven aan het kruis en zo de gevolgen van 
onze zonden te dragen.  Jezus werd weer 

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus 
gelooft en aan Hem vraagt je zonden te 

vergeven, dan zal Hij dit doen.  Hij zal komen 
en voortaan in jouw hart leven en jij zult 

voortaan met Hem leven.



Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg 
dan het volgende tot God: Lieve God, ik 

geloof dat Jezus voor mij gestorven is en 
nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn 
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik 
nieuw leven ontvang en op een dag voor 

altijd met U samen kan zijn.  Help mij te 
leven voor U als uw kind.  Amen.

Lees de bijbel en spreek met God iedere 
dag! Joh. 3 vs 16
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