
 

Vertelschets 17.1: De bekering van Saulus 

 

Beginzin 

Vol trots houdt Saulus de brieven in zijn hand. Dankbaar knikt hij naar de hogepriester. Met deze 

brieven op zak kan hij eindelijk doen wat hij zo graag wil. 

 

Saulus’ reis naar Damascus 

• Saulus voelt maar één ding in zijn hart. Diepe haat tegen alle mensen die de Heere volgen. 

Hij wil ze in de boeien slaan en naar de gevangenis brengen.  

• In de brieven staat dat Saulus de volgelingen van Jezus van Nazareth gevangen mag 

nemen. Veel volgelingen zijn gevlucht naar Damascus. Ze denken dat ze daar veilig zijn voor 

Saulus. 

• De volgelingen die in Jeruzalem woonden, zijn door Saulus gegeseld. Sommigen hebben 

hun geloof zelfs opgegeven. Anderen zijn gevlucht. In Saulus’ hart is een diep verlangen om 

hen alsnog uit te roeien.  

• Saulus en zijn mannen vertrekken. De reis duurt zo’n vijf dagen. Voor Saulus kan de tijd niet 

snel genoeg gaan. Hij ziet ernaar uit om zijn taak uit te voeren. Met de brieven van de 

hogepriester in zijn zak, staat niets hem meer in de weg. 

• Saulus’ doel is in zicht: Damascus. Nog even en zijn taak kan beginnen. 

• Wat mogen we dankbaar zijn dat we niet vervolgd worden. Zou jij in de tijd van Saulus 

durven zeggen dat je de Heere volgt? Of zou jij ervoor kiezen om niets te zeggen?   

 

Een fel licht 

• Ineens verblindt een grote lichtstraal Saulus en zijn mannen. Van schrik en verbazing vallen 

ze op de grond. Ze zijn bang. Wat is dit?  

• Luid en duidelijk klinkt er een stem: “Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?” Met een trillende 

stem vraag Saulus: ‘Wie zijt Gij, Heere?’ 

• Het antwoord maakt Saulus doodsbang: “Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt!” Saulus beeft over 

zijn hele lichaam. Jezus? Van Wie hij de volgelingen gevangenneemt? Leeft Hij dan toch? 

• “Wat wilt U dat ik doen zal?” Doe jij de wil van de Heere? Of doe jij liever wat je zelf wilt? 

Vraag de Heere elke dag, net als Saulus: ‘Heere, wat wilt u dat ik doe?’ 

• De Heere geeft Saulus de opdracht om naar Damascus te gaan. Daar zal hij horen wat hij 

moet doen. 

• Voorzichtig opent Saulus zijn ogen. Snel doet hij ze weer dicht. Maar hij merkt geen 

verschil. De Heere heeft hem blind gemaakt. Voorzichtig tast hij om zich heen. Eén van de 

mannen pakt hem vast. 

• De mannen brengen Saulus naar Damascus toe. Drie dagen lang eet en drinkt hij niet. 

Saulus bidt alleen maar. Hij belijdt zijn zonden en vraagt onophoudelijk om vergeving. 

 

Paulus in Damascus  

• In Damascus woont een voorname discipel, Ananias. God roept hem: “Ga naar de Rechte 

Straat, naar het huis van Judas. Vraag naar een man die Saulus van Tarsen heet.” 



 

• “Deze Saulus heeft een visioen gezien waarin hij een discipel (Ananias) zag, die hem beter 

maakte van zijn blindheid.” 

• Ananias wordt bang. Saulus van Tarsen? Die vervolger? Hij legt zijn angst aan de Heere 

voor: “Maar dat is toch een vervolger? Hij heeft toch heel veel kwaad gedaan?”  

• Het maakt de Heere niet uit hoeveel kwaad je gedaan hebt. Hij wil vergeving schenken. De 

Heere is gekomen voor zondaren, die Hem willen dienen. Dien jij de Heere al met je hele 

hart?  

• Opnieuw hoort Ananias de stem van de Heere: “Juist Saulus wil ik gebruiken om Mijn Naam 

te laten verkondigen! Ik zal van Saulus een dienaar maken, die het Evangelie aan mensen 

predikt.” 

• Ananias gaat op weg naar Saulus. Al drie dagen ziet Saulus helemaal niets. In zijn hart voelt 

hij dat hij tegen de Heere gezondigd heeft. Hij heeft God niet gediend. 

• Plotseling hoort Saulus iemand binnenkomen. Wie zou dat zijn? Het is Ananias. “Saul, 

broeder, de Heere, die u verschenen is, heeft mij gezonden! Ik kom hier zodat je weer kunt 

zien en je hart vervuld wordt met de Heilige Geest.” Dan gebeurt het wonder. Saulus 

knippert met zijn ogen. Ineens ziet hij alles om zich heen: de kamer, zijn bed en Ananias.  

• Nog groter is het wonder dat er licht is in zijn donkere hart. Hij kan weer zien met zijn ogen, 

maar de Heilige Geest is in zijn hart gekomen. Zijn hart stroomt vol met de liefde voor God 

en de volgelingen van Jezus. Is in jouw hart ook al het licht opgegaan? 

• Als nieuw herboren wordt Saulus gedoopt. Voor het eerst sinds drie dagen eet hij weer en 

hij voelt zijn krachten weer terug komen. Saulus blijft enkele dagen bij de discipelen in 

Damascus.  

 

Paulus getuigt en predikt 

• Zien ze dat nu goed? Die man… is dat niet Saulus van Tarsen? De mensen in Damascus 

kijken hun ogen uit. Saulus vertelt over de Heere. Zomaar in de synagogen. De mensen 

kijken elkaar verward aan. Als je hart vol liefde is van de Heere, ga je daarover vertellen. 

Dan kun je jezelf niet stil houden. Je wilt aan iedereen laten weten hoe goed de Heere is. 

• De mensen stoten elkaar aan. ‘Hij is toch naar Damascus gekomen om volgelingen van 

Jezus gevangen te nemen?’ Ze horen Saulus vertellen over de liefde van de Heere om 

zondaren zalig te maken.  

 

Slotzin  

De Heere bekeerde Saulus, een grote zondaar. Zo kan de Heere jouw hart ook veranderen. Zoek 

Hem, nu je nog jong bent. Om hét Licht in je hart te ontvangen! 


