
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 2.1: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’ 

 

 

1. Paulus vervolgt de gelovige Joden. 

• Hij wil in Damaskus degenen die in de Heere Jezus geloven, gevangen nemen. Ze moeten 

mee terug naar Jeruzalem. 

• Paulus en zijn helpers trekken door Samaria en Galilea, om de Zee van Tiberias heen, naar 

Damaskus. Een afstand van ruim 200 km, vijf of zes dagen lopen. 

• Paulus heeft al tientallen gelovigen gevangen, gemarteld en gedood. 

• Hij voelt zich door God geroepen deze godslasteraars uit de weg te ruimen. Hij gelooft niet 

dat Jezus de Messias is. 

• Wie is de Heere Jezus voor jou? 

 

2. God komt Paulus tegen op de weg naar Damaskus. 

• Plotseling straalt een verblindend licht om Paulus heen. 

• ‘Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij?’  

• Paulus vraagt Wie de Heere is.  

• Je bent net een os, die niet wil werken en achteruit trapt tegen de prikkelstok. Je denkt 

goed te doen, maar je brengt alleen maar schade aan. 

• Ga jij soms ook je eigen gang, terwijl het helemaal niet goed voor je is? Heb je de Heere 

gevraagd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? 

• Paulus moet naar de stad gaan om te horen wat hij doen moet. 

 

3. Paulus is blind…,  

• Zijn begeleiders brengen de blinde Paulus naar Damaskus. 

• Hij komt in het huis van Judas, in de Rechte Straat. 

• Drie dagen en nachten blijft Paulus hier, hij eet en drinkt niet, hij bidt alleen. 

 

4. … maar de Heere leert hem zien. 

• Lichamelijk is Paulus nu blind, maar de Heere geeft hem ogen van het geloof. 

• Hij ziet een visioen van Ananias die hem de hand oplegt. 

 

5. Ananias gaat naar Paulus toe. 

• De Heere geeft Ananias opdracht naar Paulus toe te gaan. 

• Ananias aarzelt, hij heeft zoveel slechte dingen van Paulus gehoord, hij durft niet. 

• De Heere vertelt hem dat Paulus het Evangelie aan de heidenen zal gaan verkondigen. 

• Hij zal ook veel moeten lijden voor de Heere. 

• Ook al is het niet altijd makkelijk wat je moet doen, als de Heere met je meegaat, zal het 

goed zijn. Vertrouw op Hem! 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Het wonder. 

• Paulus’ visioen wordt werkelijkheid, Ananias legt hem de handen op. 

• Ananias noemt Paulus ‘broeder’, hij is een medediscipel van Jezus Christus! 

• Paulus’ ogen en hart zijn nu geopend. 

• Hij wordt gedoopt. 

• Ananias zegt dat Jezus hem als Zijn apostel aangesteld heeft. 

• Vanaf nu kan Paulus weer eten. 

• Hij is gereed om het werk te gaan doen waar de Heere hem de opdracht voor geeft. 

 

7. Slotzin. 

Paulus doet nu niet meer wat hij zélf wil, maar vraagt wat de Heere wil! Wat doe jij? 

 

 

 
 


