
 

Voorbereiding 16.4: De neef van Paulus 
 
Schriftgedeelte 
Handelingen 23:16 
 
Thema  
De neef van Paulus.  
 
Exegese 
Handelingen 23:16 
     
Vers 16  
De schrijver Lucas geeft in dit vers precies de bron weer, die van de geplande aanslag tegen het 
leven van Paulus gehoord heeft. Het is de neef van Paulus die de kwade opzet van de Joden aan 
zijn oom vertelt. Paulus is nu nog buiten de invloedsfeer van de Joden; hij verblijft in de kazerne 
van een Romeinse afdeling.  
 
Geloofsleer 

 HC zondag 17 De opstanding van Christus. 

 NGB art. 13          Van de voorzienigheid Gods en de regering aller dingen. 
 
Gebedspunten 

 Kracht en steun aan mensen die om hun geloof in de Heere Jezus gevangen zitten. 

 Leer ons, net als Paulus, God lief te hebben en vrijmoedig van Hem te getuigen. 

 Dank dat God alles regeert, ook ons leven. 

 Dank voor het verlossende werk van de Heere Jezus, waardoor Hij de duivel heeft 
overwonnen. 

 
Psalm- en liedlijst 
Maak een keuze uit de volgende psalmen en liederen: 
Psalm  3:2  Maar trouwe God, Gij zijt 

3:4  Sta op, verlos mij, HEER’ 
4:4                   Gij hebt m’ in ’t hart meer vreugd gegeven   
27:1         God is mijn licht, mijn heil 
27:2  Al zie ik zelfs een leger mij omringen 
31:12    In Uwe hand zijn mijne tijden 
31:17  Geloofd zij God, Die Zijn genade 
46:4                 De HEER’, de God der legerscharen 
56:6                 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood 
91:1        Hij, die op Gods bescherming wacht 
91:5  Ik steun op God, mijn Toeverlaat 
118:3               Ik werd benauwd van alle zijden 



 

 
Lied  ZB                      Als g’ in nood gezeten 

ZB                      Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser 
UAM                 ‘k Stel mijn vertrouwen  

 
Introductie op de vertelling 
Neem een ketting mee met allemaal schakels en zorg voor één losse schakel (maak deze ketting 
eventueel van papieren schakels.) Laat de losse schakel aan de kinderen zien. Stel vragen over 
deze schakel. Zie je deze schakel? Wat kun je hiermee doen? Al snel zal duidelijk worden dat je met 
één losse schakel niet veel kunt doen. Zo’n enkele schakel is waardeloos.  
 
Laat vervolgens de hele ketting zien. Stel opnieuw vragen. Nu zie je een ketting. Uit hoeveel 
schakels bestaat deze ketting? Wat kun je er nu mee doen? Voer met kinderen een gesprek over 
de schakels. Eén losse schakel heeft blijkbaar niet veel waarde. Alle schakels aan elkaar vormen 
een stevige en prachtige ketting! Dan hebben de onbetekenende schakels ineens een prachtige 
functie.  
 
Leg de link naar het verhaal. Dit kan bijvoorbeeld door de kinderen de volgende luisteropdracht 
mee te geven: Vandaag gaat het verhaal ook over losse, onbelangrijke schakels. Later blijken die 
schakels samen een heel bijzondere ketting te vormen. Luister goed of jij hoort welke schakels ik 
bedoel! 
 
 


