
VAN 
VERVOLGER 

TOT 
PREDIKER

Online Bijbel voor kinderen
presenteert



Geschreven door Edward Hughes
Illustraties door Janie Forest and Lazarus

Aangepast door Lyn Doerksen

Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig uit Het Boek
© 1999 Jongbloed bv - IBS. 

Nederlandse Vertaling ©2000 Importantia
Publishing.

Vertaald door – Importantia Publishing
Geproduceerd door Genesis Research 

Corporation
bible@genesis.mb.ca

©2002 Genesis Research Corporation
Licentie: U heeft toestemming deze verhalen te kopiëren en af te 
drukken, zolang u ze niet verkoopt of verspreid tegen financiele

vergoeding of verkoopt. 



God gebruikt zijn 
volgelingen in de
vroege kerk om 
daarmee grote 
dingen te doen.  

Een man Filippus 
genaamd, vertelt 
in een drukke stad 
mensen over Jezus.  
Tot een Engel hem
boodschapt dat hij 
de woestijn in moet.
Waarom?



God weet dat daar in de
woestijn een reiziger is.  
Het is de minister van
financiën onder de
regering van koningin
Candace van Ethiopië.  
Hij is nu op weg naar huis.  

Filippus 
hoort hem

hardop lezen uit 
het boek van 
de profeet 

Jesaja.



Filippus 
gehoorzaamt 

God en 
wordt 
zo bij de 
minister 
gebracht 
die in Gods 
Woord aan 
het lezen is, 
zonder het te 
begrijpen.  De minister 
ziet Filippus en vraagt hem bij 
hem in de wagen te gaan zitten.



"Begrijpt u wat u leest?", vraagt 
Filippus aan de minister.  "Eerlijk 
gezegd, begrijp ik er niet veel van",
antwoordt de minister, "er staat ook 
geen uitleg bij!".  Terwijl de wagen 
verder rijdt, vertelt Filippus 
alles over Jezus, waarbij 
hij begint met 
gedeelte uit 
Jesaja dat de 
minister aan 
het lezen is.



Door de 
uitleg van Filippus 
begrijpt de minister 
al snel wat de boodschap 
van de Bijbel is.  Op een gegeven 
ogenblik rijden ze langs water.  
"Kijk", zegt de Ethiopiër, "daar is 
water.  Wat is erop tegen mij te dopen?"



Filippus antwoordt hem: "Als u met uw hele hart 
in Jezus gelooft, is er niets op tegen."  Waarna 
de minister hem belijdt: "Ik geloof dat 
Jezus Christus de Zoon van God is."  
Filippus gaat met de minister het 
water in en doopt hem.



Terwijl ze uit het water komen,
neemt de Geest van de HERE,
Filippus weg.  De Ethiopiër ziet 
dat Filippus weg is.  Hij reist 
verder met een hart vol 

blijdschap.



Er zijn ook mensen die de christenen haten.  
Stefanus een vriend van Filippus, wordt gedood 
door boze mensen die niet willen dat hij over 
Jezus spreekt.  Saulus een man uit Tarsus, helpt 
de mensen die Stefanus doden. Saulus haat alle 

christenen.



Saulus blijft de volgelingen van
Jezus fanatiek achtervolgen en
dreigt hen met dood en gevangenis.  
Hij gaat naar hogepriester en
vraagt om aanbevelingsbrieven.  
Hiermee kan hij ook in Damascus
mannen en vrouwen opsporen die 
in Jezus geloven, in de boeien 
slaan en naar Jeruzalem brengen.



Die arme 
Saulus.  Hij 
weet niet dat 
hij de Here
Jezus Zelf 
pijn doet als hij 
Zijn volgelingen 
pijn doet.  God 
moet Saulus 
tegenhouden,
maar hoe?



God 'arresteert' Saulus!  
Als Saulus op weg is naar
Damascus laat God een 
enorm licht flitsen vanuit
de hemel.  Saulus valt op 
de grond en hoort een
stem; "Saul, Saul, 
waarom vervolgt u Mij?"



"Wie bent U, HERE?", vraagt Saulus.  
"Ik ben Jezus", zegt de stem, "Die u zo 
fanatiek vervolgt.  Sta op en ga de stad in.  
Daar zal u gezegd worden wat u moet doen."



De mannen die bij 
Saulus staan zijn met
stomheid geslagen.  
Zij hebben de stem
wel gehoord, maar 
niemand gezien.  
Ze nemen hem 
bij de hand en
brengen hem 
naar Damascus.



Drie dagen lang kan 
Saulus niets zien.  
Al die tijd eet en
drinkt hij niets.  
Hij bidt tot de
Jezus die hij 
ontmoet heeft.



God heeft alles al geregeld.  
Ananias één van de volgelingen
van Jezus, wordt door de 
Here Jezus naar Saulus 
gestuurd.  Ananias is bang,
maar hij gehoorzaamt 
God.  Hij legt zijn 
handen op Saulus 
daarna kan Saulus 
opeens weer zien.



Daarna laat Saulus zich 
dopen en gaat wat eten om 
op krachten te komen.  Hij kan 
wel wat energie gebruiken.  Hij 
heeft iets belangrijks te doen.



Hij gaat naar de verschillende 
synagogen en vertelt daar dat 
Jezus de Zoon van God is.  
Allen die hem horen zijn 
hoogst verbaasd.  



"Dit is toch de man, die de
aanhangers van Jezus heeft 
uitgeroeid?", zeggen ze.
Een tijd later besluiten de
joodse leiders hem te doden.



Dag en nacht bewaken zij
de poorten van de stad 
om hem te vermoorden.  
Maar Saulus hoort van
hun plannen.  Op een 
nacht als het donker is,
laten zijn discipelen hem
vanaf de stadsmuur in
een mand naar beneden 
zakken.



Vanaf nu is Saulus niet 
langer de vervolger van
christenen, maar een 
overtuigd prediker van 
de nieuwe Meester, de 
Here Jezus Christus.



"Van vervolger tot prediker" 

is een verhaal uit de Bijbel. 

Het staat in 

Handelingen 8 en 9

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130



EINDE


