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 leerjaar: Paulus bundel 

Protestantse Godsdienst. 

 

Hey Darhein, hieronder staat de volgorde van wat je in deze dikke 

bundel kan doen (tja, Paulus heeft wat afgereisd en heel veel 

meegemaakt). Met deze bundel kom jij (of wij samen als Corona niet 

meer zo in de weg zit) tot het einde van het schooljaar wel toe .  

Veel plezier! 

 

Les 6.4.4: Paulus.  

1. bl(1): werkblad: Op reis: schrijven 

2. bl(2,3,4): verhaal: Paulus’ jeugd: lezen + opdracht 

3. bl(5): werkblad: Wat weet jij over Paulus voor hij in Jezus geloofde:  

    opdracht 

4. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=mW16WHZ3YX4 

    Saulus wordt Paulus: kijken + luisteren 

5. bl(7,8): verhaal + werkblad: De bekering van Paulus: lezen + schrijven 

6. bl(9): werkblad: Saulus – Paulus: opdracht 

7. bl(10): werkblad: Paulus wordt christen: opdracht 

8. bl(12): werkblad: Paulusbrieven: opdracht + antwoorden zoeken in  

    inhoudstafel van de Bijbel bij het Nieuwe Testament  

9. bl(13.1): werkblad: De eerste 5 brieven van Paulus: opdracht 

10. bl(14,15,16): verhaal: ontsnapping in een mand: lezen 

11. bl(17.3): werkblad: Paulus ontsnapt in een mand over de muur:  

      opdrachten 

12. bl(18,19): verhaal + werkblad: Paulus krijgt een vriend: lezen + 

      opdracht 

13. bl(23): werkblad: Ik durf, jij durft, wij durven: opdracht 

14. bl(23.1): kaart: Reizen van Paulus: lezen 

15. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=X65r2c45DQE&t=4s 

      Paulus en Barnabas: kijken + luisteren 

16. bl(24): werkblad: eerste zendingsreis van Paulus: opdracht 

17. bl(25): werkblad: Paulus gaat op reis: opdracht 

18. bl(25.1): werkblad: tweede zendingsreis van Paulus: opdracht 

19. bl(26): verhaal + werkblad: Nieuwe vrienden: lezen + opdracht 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mW16WHZ3YX4
https://www.youtube.com/watch?v=X65r2c45DQE&t=4s


20. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=sjP5N7wxVP0 

      Lydia: kijken + luisteren 

21. bl(27): verhaal: In Philippi, bij Lydia: lezen 

22. bl(28): werkblad: Wat hoort bij elkaar: opdracht 

23. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=p7Cm15emma4 

      Paulus en Silas: kijken + luisteren 

24. bl(29,30,31): verhaal: Zingen in de cel: lezen 

25. bl(35,36): knutselwerkje + werkblad: In de cel: knutselen + 

      opdrachten + antwoorden zoeken in de Bijbel  

26. bl(37): werkblad: Brief van Paulus aan de Filippenzen: opdracht  

      + antwoorden zoeken in de Bijbel 

27. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=y5zYCUdqFNA&t=11s 

      Aquila en Priscilla: kijken + luisteren 

28. bl(38,39): verhaal + werkblad: Kennismaking met Aquila en  

      Priscilla: lezen + opdracht 

29. bl(40.1): werkblad: derde zendingsreis van Paulus: opdracht 

30. bl(41): verhaal: Naar Efeze: lezen 

31. bl(42): Verhaal + werkblad: Kennismaking met Efeze: lezen +  

      opdracht 

32. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=8Qae_Y05vio: 

      De tempel van Artemis in Efeze: kijken  

33. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=VFYUAr85_Hg  

      De rel met Demetrius: kijken + luisteren 

34. bl(43,44,45): verhaal + werkblad: Opschudding in het theater:  

      lezen + opdracht 

35. bl(46): werkblad: De rel van een zilversmid: opdracht + antwoord  

      in de Bijbel zoeken 

36. bl(49,50): verhaal: Paulus neemt afscheid: lezen 

37. bl(51,52): werkblad: 13 Brieven van Paulus: opdrachten 

38. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=KdpBfahax8M 

      Paulus gevangen genomen in Jeruzalem: kijken + luisteren 

39. bl(53,54): verhaal: Gevangen genomen: lezen 

40. bl(55): werkblad: Terug in de gevangenis: opdracht 

41. bl(56): verhaal + werkblad: Paulus blijft gevangen: lezen +  

      opdrachten 

42. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=q5UpAllnfY0 

      Schipbreuk: kijken + luisteren 

https://www.youtube.com/watch?v=sjP5N7wxVP0
https://www.youtube.com/watch?v=p7Cm15emma4
https://www.youtube.com/watch?v=y5zYCUdqFNA&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=8Qae_Y05vio
https://www.youtube.com/watch?v=VFYUAr85_Hg
https://www.youtube.com/watch?v=KdpBfahax8M
https://www.youtube.com/watch?v=q5UpAllnfY0


43. bl(57,58): verhaal: Schipbreuk: lezen 

44. bl(59): werkblad: De reis van Paulus als gevangene naar  

      Rome: opdracht 

45. bl(62): werkblad: Paulus is schipbreukeling: opdrachten 

47. bl(63): werkblad: De schipbreuk van Paulus: opdracht 

48. bl(66,67): verhaal: Eindelijk in Rome: lezen 

49. bl(68): werkblad: Paulus gaat naar Rome: opdrachten 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes juf Chonja,  

hopelijk tot snel 

XXX 



  

                     Les 6.4.4: Paulus. 



  



  



  



  



    

   Saulus was een zeer   

    gelovig man. Hij wou  

    God heel graag en 

    heel goed dienen.   

    Saulus dacht dat hij,  

    door jacht te maken 

    op de christenen,  

    God enorm zou  

    plezieren. Maar …  

    dat dacht hij dus 

    verschrikkelijk mis ! 

  

Saul ziet het licht 

 Oh wat heeft Saul enorm veel spijt van zijn jacht op de christenen. Drie 

 dagen eet of drinkt hij niet. Hij is bang dat God hem nooit zal vergeven.  
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https://www.youtube.com/watch?v=mW16WHZ3YX4
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Maar ook hier blijkt dat Gods liefde zoveel groter is dan onze ergste zonde. God vergeeft 

hem. Sterker nog, God gaat hem gebruiken om, in plaats van haat voor Jezus, de liefde  

                                                                                                van Jezus uit te dragen ! 



Duid de 3 plaatsnamen aan op de kaart. 
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Paulus bracht het evangelie bij Joden en niet-Joden (heidenen) in 

de hele wereld, zoals men die toen kende. 
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 De tempel van Artemis: https://www.youtube.com/watch?v=8Qae_Y05vio 

  De rel met Demetrius: https://www.youtube.com/watch?v=VFYUAr85_Hg 
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De namen van de brieven staan op de volgende bladzijde  



  

De Paulusbrieven: 

ROMEINEN - TIMOTHEUS – THESSALONISENZEN – 

FILIPPENZEN – GALATEN – KORINTHIERS – EFEZIERS – 

FILEMON – KOLOSSENZEN – TITUS 

(Let goed op de spellingswijze!) 
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