WANDELEN VAN PASEN
Wandelen met de Apostel Paulus.
De Apostel Paulus was heel belangrijk voor het Christendom. Hij reisde veel door het gebied
van de Middellandse Zee. Hij reisde om bewoners van plaatsen waar hij langskwam te
vertellen over Jezus en stichtte daar de eerste Christelijke gemeenten.
Hij was een zendeling.
Het reizen had in de tijd van Paulus veel risico’s. Paulus schrijft over zijn eigen
tochten: Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en
vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee. Ik heb gezwoegd en geploeterd,
vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder eten, verkleumd en zonder kleren.”
Hoe reisde Paulus? Waarschijnlijk te
voet. Per rijtuig kon alleen als je veel
geld had. Een geleerde heeft eens
uitgerekend hoeveel kilometer Paulus
gereisd moet hebben: minstens
7800km over land en 9000 km over
zee.
In die tijd bestond het kompas nog
niet.
’s Nachts kon men zich oriënteren op
de sterren. Overdag volgde men de
kustlijn.

En waar zal Paulus op al zijn reizen de nacht hebben doorgebracht?
De herbergen waren meestal erg smerig en er hing veel gespuis rond dat het op
vreemdelingen gemunt had.
Het reizen op zee was ook vaak gevaarlijk. Drie keer heeft Paulus schipbreuk geleden en een
keer moest hij zelfs een hele nacht op zee ronddrijven.
In het volgende filmpje wordt het verhaal verteld van Paulus die schipbreuk lijdt:
https://youtu.be/M4nrUnoBL-Q

Paulus is gevangen genomen omdat hij de
mensen over Jezus vertelt. Paulus zit in de
gevangenis in Israël. Maar op een dag wordt hij
naar de haven gebracht. Paulus gaat met een
schip naar Rome. De keizer van Rome moet
bepalen welke straf Paulus krijgt.
Het schip komt in een storm terecht en de
mensen zijn bang!
Maar een engel van God zegt tegen Paulus: ‘wees
niet bang. Jij moet naar de keizer in Rome toe. En
daarom zal God alle mensen aan boord van dit
schip redden.’
Paulus zegt tegen de medereizigers
dat zij moeten eten en drinken.
Eten geeft hen kracht en energie om de schipbreuk te doorstaan.

Om samen over te praten:
Als jij op reis gaat, hoe reis je dan?
Waar slaap je, in een tent, in een hotel, bij vrienden..?
Heb je wel eens iets spannends op reis meegemaakt?
Heb jij onderweg wel eens lang moeten wachten voordat je eten kreeg?
Ben je wel eens ergens heel gastvrij ontvangen? Of juist niet?
Bestaan er nu nog zendelingen (mensen die op reis gaan om over Jezus te vertellen), denk je?
Hoe kun je tegenwoordig de weg vinden?

Wil je ook een Scheepswrak maken?
Benodigdheden:
Een lege jampot met deksel
Tandenstoker
Stuk karton en stukje papier
Plakband en lijm
Blauwe kleurstof en water
olie

Vouw een stukje karton doormidden en knip het in de vorm
van een boot.
Prik een gaatje in de bodem.
Verstevig een stukje papier met plakband en knip een
driehoek uit het papier en steek dit voorzichtig door de
satéprikker.
Prik het zeil in de boot.
Vul de jampot met water en een paar druppels blauwe
kleurstof.
Laat het bootje voorzichtig zakken tot het drijft.
Vul de jampot voorzichtig verder vol met olie tot aan de rand.
Smeer de deksel in met lijm en schroef stevig vast.
Je bootje is nu klaar om te
zwoegen in de storm!

Een tent om in te bidden.
Voordat Paulus op reis ging, was hij tentenmaker.
Misschien kun jij thuis ook een tent maken, bijvoorbeeld onder de tafel of tussen twee stoelen?
Dan heb je een fijn plekje om rustig met God te praten, alleen of samen.
Hier zijn wat ideetjes om over te bidden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mensen die ver moeten reizen voor hun werk
jouw familieleden en vrienden die ver weg wonen
daklozen en mensen die in slechte huizen wonen
jouw huisgenoten
mensen die niet voor hun geloof kunnen uitkomen
de kinderen die jij kent uit de Kloosterkerk
mensen in arme landen en landen waar oorlog is
gezinnen in jouw eigen stad die het moeilijk hebben
dingen in jouw eigen leven waarbij je Gods hulp kunt gebruiken

