
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 2.6: Paulus op Melite 

 

 

1. Paulus en al zijn medepassagiers stranden 

op Malta 

• In de razende storm breekt het 

achterschip in tweeën.  

• Ieder die zwemmen kan, probeert aan 

land te komen. 

• De rest moet met behulp van planken en 

wrakstukken het land zien te bereiken. 

• Ze weten dat ze veilig aan land komen, 

maar moeten vechten voor hun leven. 

• Alle 276 schipbreukelingen komen op het 

strand. 

• God wilde Paulus in Rome hebben, niets 

en niemand kan dan tegenhouden. 

• God leidt zo ook jouw leven! Volg jij Hem? 

 

2. Vriendelijke ontvangst 

• Het schip ligt in het noordoosten van de 

grote baai op een zandbank. 

• De eilandbewoners zien de 

schipbreukelingen op het strand. 

• Ze treden hen vriendelijk tegemoet en 

verzamelen brandhout. 

• Ook Paulus helpt mee en gooit de ranken 

op het vuur. 

 

3. Dodelijke beet 

• Uit de takken die Paulus op het vuur 

gooit, kruipt door de hitte een giftige 

slang. 

• De slang bijt zich vast in Paulus’ hand. 

• De Maltezers zien hem aan voor een 

moordenaar. 

 

4. Deze man moet een god zijn 

• Paulus schudt de slang af in het vuur. 

• De eilanders wachten tot hij dood 

neervalt. 

• Paulus gaat bij het vuur zitten om zich te 

drogen en te warmen. 

• Hij moet wel een god zijn. 

• Met nog meer ijver zorgen ze voor hem 

en de schipbreukelingen. 

• Publius, de gouverneur, biedt de 

schipbreukelingen onderdak. 

 

5. Genezingen 

• De vader van Publius is ernstig ziek. 

• Paulus bezoekt hem. 

• Hij bidt en geneest hem in de Naam van 

Jezus. 

• Wat heeft Paulus een machtige God! 

• In een mum van tijd is het wonder op het 

eiland bekend. 

• Alle zieken van het eiland komen naar 

Paulus. 

• Ze worden allen door de God van Paulus 

genezen. 

• Zij geven Paulus eer. 

 

6.  Vervolg van de reis 

• Na de winter krijgen ze voor het vervolg 

van de reis alles mee wat ze nodig 

hebben. 

 

7. Slotzin 

Zijn machtige arm beschermt de vromen, en 

redt hun zielen van de dood. 

 

 

 


