
  Er is veel gebeurd…Niet vergeten! 
 
Het is bijna de laatste dag van het jaar 2007. 
Er is veel gebeurd in het jaar dat bijna voorbij is. 
Het is goed om nog eens terug te denken. 
Als je terug denkt, denk je aan dagen die voorbij zijn. 
Er zijn blijde dagen geweest. 
Er zijn verdrietige dagen geweest. 
Het is goed om aan het einde van het jaar nog eens terug te denken aan blijde en 
verdrietige dagen. 
 
Wat zijn blijde dagen ? 
Een blijde dag is bijvoorbeeld je verjaardag. Of de verjaardag van je papa of mama, 
opa of oma, broertje en zusje, als je die hebt. 
Een blijde dag is, als er een baby geboren wordt. 
Blijde dagen zijn dagen als het goed gaat op school. Als je gezond bent. Als je met 
de familie, of andere mensen, op vakantie mag. 
Blijde dagen zijn…nu moet je zelf iets bedenken. 
 
Wat zijn verdrietige dagen ? 
Verdrietige dagen zijn dagen als je ziek bent. Of als je alleen bent en geen vriendje 
of vriendinnetje hebt om mee te spelen. 
Het is ook verdrietig als een ander boos op jou is en je weet niet waarom. 
Het is ook verdrietig als er iemand gestorven is. 
Verdrietige dagen zijn…Nu moet je zelf iets bedenken. 
 
Het belangrijkste is om te denken aan de Heere, Die iedere dag voor ons gezorgd 
heeft, in blijde en verdrietige dagen. 
Dat is een wonder! 
Wat is de Heere goed. 
Laten we Hem voor Zijn goedheid bedanken. Dat mogen we niet vergeten. 
  “Dank U, Heere, voor Uw goede zorg.” 
 
Wij hebben niet altijd goed gedaan. 
Wij hebben zoveel zonde gedaan. 
Uit ons boze hart komen boze dingen. 
Weet je wat we nu met elkaar bidden ? 
  “’t Boze dat ik heb gedaan, 
  zie het Heere toch niet aan. 
  Schoon mijn zonden vele zijn, 
  maak om Jezus wil mij rein.” 
Het betekent : Heere, vergeef mijn zonden, Geeft U mij alstublieft een nieuw hart. 
Of…heb je in het jaar dat bijna voorbij is een nieuw hart gekregen ? 
Dat kan, want de Heere heeft in het jaar 2007 ook Zijn wonderen gedaan. 
De Heere belooft in de Bijbel dat hij doorgaat met Zijn werk. 
Vraag of de Heere Zijn werk ook in jouw hart wilt leren. 
Vraag of je die ene Naam mag leren kennen, waar Paulus altijd over gesproken 
heeft. Die ene naam is de Naam van de Heere Jezus, Die jou gelukkig kan maken. 
 
 



 

Er is veel gebeurd…Niet vergeten! 
 
Wie zegt dat in deze vertelling ? 
Dat zegt Paulus. 
Paulus is een apostel. 
De Heere heeft Paulus bevel gegeven om overal over de naam van de Heere Jezus 
te gaan leren. 
Dat doet Paulus. 
Weet Paulus waar hij heen moet ? 
Ja, dat weet Paulus, omdat de Heere dat tegen hem zegt. 
Soms gaat Paulus alleen op reis. 
Soms gaat hij samen met andere apostelen. 
 
Op een keer is Paulus in de synagoge. ( kerk van de joden ) 
In de synagoge gaat Paulus de mensen leren dat ze niet mogen vergeten wat er 
vroeger gebeurd is met de Israëlieten. 
Er zijn blijde dagen geweest. 
Er zijn verdrietige dagen geweest. 
Altijd heeft de Heere voor het volk van Israël gezorgd. 
Het is goed om er aan te denken wat de Heere gedaan heeft. 
Paulus denkt veel dagen terug. 
Paulus zegt :”Mensen, vergeet niet wat de Heere gedaan heeft.” 
Dan gaat Paulus een lang verhaal vertellen. 
Dat lange verhaal heet : geschiedenis. 
Geschiedenis maakt God. 
Het is belangrijk om naar geschiedenis, die God gemaakt heeft, te luisteren. 
Dat was toen belangrijk en dat is nu belangrijk. 
Daarom gaan we samen denken over alles wat Paulus leert. 
 
Paulus denkt veel dagen terug. 
Paulus zegt :”Mensen, er is veel gebeurd. Denk eens terug aan de Israëlieten, toen 
ze in Egypte woonden. Toen moesten ze hard werken voor de boze koning. 
 
Dat weten de joden wel. 
Weet jij het ook ? 
 
Paulus zegt :”God heeft voor het volk Israël gezorgd. God zei: het volk Israël is Mijn 
volk. Ik geef hen een ander land. Het land Kanaän. Daar moeten ze niet meer hard 
werken voor de boze koning.” 
 
Dat weten de joden wel. 
Weet jij het ook ? 
 
Paulus zegt nog veel meer. Paulus vertelt dat de Israëlieten door de woestijn 
moesten lopen, naar het land Kanaän In de woestijn is veel gebeurd. 
 
Dat weten de joden wel. 
Weet jij het ook ? 
 



Paulus gaat ook vertellen over Samuël, over koning Saul en koning David. 
 
Dat weten de joden wel. 
Kun jij ook iets vertellen over Samuël, koning Saul en koning David ? 
Probeer het maar. 
 
Paulus zegt nog meer. 
Hij zegt :”Uit de familie van David is de Heere Jezus geboren, de Zaligmaker. 
Hij is uit de hemel naar de aarde gekomen. De Heere Jezus heeft Zijn werk op aarde 
gedaan. Hij is gekomen om verloren zondaren zalig te maken. Dat is Zijn werk. Je 
kunt niet zalig worden door je eigen werk. Je eigen werk is zondig. Wij moeten van 
onze zonde verlost worden. Wie kan ons van onze zonde verlossen ? Dat kan alleen 
de Heere Jezus, de Zaligmaker.” 
Paulus vertelt veel over de Heere Jezus. De Heere Jezus is altijd de Belangrijkste in 
de woorden die Paulus spreekt.            
Paulus vertelt ook dat de joden de Heere Jezus gedood hebben.  
Paulus vertelt dat de Heere Jezus opgestaan is uit de dood. Hij is dood geweest en 
weer levend geworden. 
De Heere Jezus is een levende Koning, Die eeuwig leeft. 
Omdat koning Jezus leeft, kunnen er mensen zalig worden. 
 
De joden horen wat Paulus zegt. 
Als Paulus over de Heere Jezus vertelt, worden ze boos. 
De joden geloven niet in het werk van de Heere Jezus. 
De joden geloven in hun eigen werk. 
Wat de joden geloven is niet goed. 
Daarom leert Paulus hen wat wel goed is. 
Daarom leert Paulus over het werk van de Heere Jezus. 
Zijn werk heeft iedereen nodig om zalig te worden. 
 
Jij leest wat Paulus in deze vertelling zegt over de Heere Jezus. 
Het is een boodschap voor jou, van de Heere. 
Geloof jij dat je het werk van de Heere Jezus nodig hebt om zalig te worden ? 
Vraag aan de Heere :”Heere, wilt U met uw Heilige Geest in mijn hart werken ? 
Wilt U mij leren Wie ik nodig heb voor mijn hart om zalig te worden ?” 
Alleen de Heilige Geest kan ons leren wat er nodig is om de Heere Jezus te leren 
kennen. 
 
De joden willen niet meer luisteren naar Paulus. 
Paulus zegt :”Als jullie niet willen luisteren, ga ik naar de heidenen.” 
Heidenen zijn mensen die niet tot het volk van Israël behoren. 
De heidenen luisteren wel naar Paulus. 
Wat erg, als je niet wilt luisteren als er over de Heere Jezus geleerd wordt. 
Als je niet wilt luisteren, kan de Heere zeggen tegen Zijn knechten :”Gaan jullie maar 
naar andere mensen.” 
Als je dit leest, moet je gelijk aan de Heere vragen of de Heere je gehoorzaam maakt 
om naar Zijn Woord te luisteren. 
 
Paulus en Barnabas gaan naar andere plaatsen om over de Heere Jezus te leren. 
De Heere zegent de woorden die Paulus spreekt aan de harten van veel heidenen. 



Dat is het belangrijkste, als de Heere Zijn Woord zegent aan je hart. 
Vraag :”Heere, zegen alstublieft Uw woorden aan mijn hart.” 
Lees en denk veel aan de woorden van de Heere. 
Niet vergeten!  
 

Lees uit de Bijbel : Handelingen 13:17-52. 
Geef antwoord op de vragen. 
 
Paulus leert bijbelse geschiedenis. 
Welke geschiedenissen vertelt Paulus ? 
 
Paulus leert over het werk van de Heere Jezus. 
De Heere Jezus is de….. 
 
Geloven de joden dat ze alleen zalig kunnen worden door het werk van de Heere 
Jezus ? 
 
Als de joden niet in de Heere Jezus geloven, tot wie gaat Paulus dan spreken ? 
 
Geloof jij dat je het werk van de Heere Jezus in je hart nodig hebt om zalig te 
worden ? 
 
Wie kan er in je hart leren wat er nodig is om zalig te worden ? 
 
 


