
LES 21 – SAUL’S VERBAZINGWEKKENDE VERANDERING 

Handelingen 8 en 9 

THEMA:  Het aanbieden van de oproep van Christus om te dienen. 

  

 Voordat we vandaag onze reis beginnen, moeten we terugblikken naar 

VERWARRINGSHOEKEN. Daar gaf de mensheid God op, waardoor God op Zijn beurt hun 

opgaf. Romeinen 1:24-28. Daarrna koos Hij een man, Abram, om een compleet nieuwe 

omgang met de mens te beginnen. Genesis 12:1-3. De mensheid wendde zich af naar 

HEIDENSE BINNENWEG. Alleen Abram volgde God op BELOFTEWEG. Handelingen 7:2-4. 

Deze les begint op KONINKRIJKSBOULEVARD, en nu zullen we zien hoe Israël God’s 

aanbod van het Koninkrijk blijft verwerpen en hoe God een nieuwe apostel riep, dus niet één 

van de 12 apostelen, om iets totaal nieuws voor zowel de Jood als de heiden te beginnen.   

 Toen Stéfanus werd gestenigd, stond er een man vlakbij de kleren van zij die de stenen 

gooiden. Zijn naam was Saul. Handelingen 7:58. Saul was een geboren Hebreeër van de stam 

van Benjamin (Filippensen 3:5) uit Tarsus (Handelingen 9:11), de hoofdstad van de Romeinse 

provincie Cilicië. Dus hij was zowel een Hebreeër als een Romein. Hij werd in Jeruzalem 

opgevoed en door Gamaliël onderwezen. Handelingen 22:3. Hij was een farizeeër, een zoon 

van farizeeën (Handelingen 23:6) en stemde er mee in, dat Stéfanus werd gedood.  En op de 

dag van Stéfanus zijn dood begon een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem 

was; en haar gelovigen werden allen verstrooid door de landstreken van Judéa en Samaria, 

behalve de apostelen. Godvrezende mannen nu droegen Stéfanus ten grave en bedreven 

grote rouw over hem. Saul echter verwoestte de gemeente, terwijl hij huis na huis binnenging 

en mannen en vrouwen meesleepte, en hen in de gevangenis overleverde. Handelingen 8:1-3.  

 Maar dan lezen we over Saul zijn verbazingwekkende verandering op de weg naar 

Damascus in Handelingen 9:1-16. De Here zei tegen Ananias in Damascus: “Ga naar Saul, 

want deze is Mij een uitverkoren werktuig om Mijn naam te dragen zowel voor heidenen als 

koningen en zonen van Israël; want Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor Mijn naam.” 

Handelingen 9:15. Zo werd Saul gekozen als degene om de Here Zijn naam zowel voor volken 

als koningen en de zonen van Israël te dragen. Maar hij werd ook gekozen om te lijden, om 

vele dingen voor de Here Zijn naam te lijden. Saul had een speciale lijdensbediening, maar hij 

schreef later dat hij het als een voorrecht beschouwde om voor Christus Zijn zaak te lijden. 

Filippensen 1:29. Hoe zit het met jou? Beschouw jij het als een voorrecht om voor Christus Zijn 

zaak te lijden?  

En terstond verkondigde Saul in de synagogen van Damascus, dat Jezus de Zoon van 

God is. En allen die het hoorden, raakten buiten zichzelf en zeiden: “Is deze niet degene die in 

Jeruzalem hen verdelgde die deze naam aanroepen, en die daarom hier gekomen is om hen 

geboeid naar de overpriesters te brengen?” Saul echter bracht de Joden die in Damascus 



woonden in verwarring door te bewijzen dat Jezus de Christus is. Handelingen 9:20-22. De 

ongelovige Joden waren niet van plan om de getuigenis van Saul te ontvangen. De Bijbel zegt 

in Handelingen 9:23 dat na “vele dagen” zij samen beraadslaagden om hem te doden. De 

zinsnede “vele dagen” is elastisch genoeg om de drie jaar te bevatten waarin Saul naar Arabië 

ging. Gedurende deze jaren ontving hij openbaringen van de verrezen Jezus Christus met 

betrekking tot het nieuwe evangelie wat hij had te verkondigen. Galaten 1:11-17. De aanslag 

van de Joden werd Saul echter bekend. Hoewel ze dag en nacht de stadspoorten bewaakten 

om hem te doden, namen Saul zijn discipelen hem ’s nachts mee en lieten hem door de muur 

in een mand naar beneden zakken. Handelingen 9:24-25.   

 

   

       Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van Handelingen 9:24 

 

Toen Saul in Jeruzalem aankwam, probeerde hij zich bij de discipelen te voegen; maar 

zij waren allen bang voor hem, daar zij niet geloofden dat hij een discipel was. Barnabas 

echter, een Leviet van Cyprische geboorte, nam Saul mee en bracht hem bij de apostelen. 

Van Galaten 1:19 leren we dat alle apostelen weg waren, behalve Petrus en Jakobus, de broer 

van de Here. Jakobus was niet één van de twaalf, maar hij hield een positie in Jeruzalem 

vergelijkbaar met die van een apostel. Barnabas vertelde hun, hoe Saul op weg naar 



Damascus de Here had gezien, en dat Deze tot hem had gesproken en hoe hij in Damascus 

vrijmoedig in de naam van Jezus sprak. 

Het was op de weg naar Damascus dat Saul voor het eerst de verheerlijkte Here zag en 

de tedere woorden “Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?” hoorde. Maar niet alleen openbaarde 

de Here Zichzelf aan Saul vanuit de hemel, Hij openbaarde Zichzelf aan de wereld door 

Paulus, de Latijnse naam van Saul. In Galaten 1:12 zegt hij dat hij zijn boodschap “door een 

openbaring van Jezus Christus” kreeg, maar in de verzen 15 en 16 zegt hij dat het God 

behaagde “ZIJN ZOON IN MIJ TE OPENBAREN.” Wat een openbaring aan de wereld en naar 

Israël toen God Saul, Zijn godslasterende vijand, redde! Hij deed het om te laten zien dat Hij 

met allen verzoend wil worden, “opdat Hij aan allen barmhartigheid zou bewijzen” (Romeinen 

11:32). De geliefde Zoon was afgewezen, maar God stelde de dag van het oordeel uit en in 

plaats daavan openbaarde Christus in weergaloze genade, door de verandering van de 

belangrijkste van de zondaars. Nu dat Saul Christus had gezien en had geproefd van de 

rijkdom van Zijn genade, was hij een nieuw mens. Zelfs voor God was hij een nieuw mens, 

want God zag hem niet meer als de goddeloze godslasteraar en moordenaar, maar zag hem 

nu in Christus, die in zijn plaats was gestorven (2 Korinthiërs 5:17). En niet alleen was Paulus 

nu in Christus, maar Christus was in Paulus! Paulus zegt in Galaten 1:15,16: 

“…God…behaagde ZIJN ZOON IN MIJ TE OPENBAREN.” 

Christus stierf eenmaal in Paulus zijn plaats. Paulus staat nu in Christus Zijn plaats, 

zondaren smekende om met God verzoend te worden. Het is alsof hij zegt: “Christus kan hier 

niet zijn. Je wilde Hem niet. Maar ik ben hier in Zijn plaats.” Zie 2 Korinthiërs 5:20: “Wij smeken 

u IN NAAM VAN CHRISTUS, laat u met God verzoenen.” Dit is ongetwijfeld wat Paulus in 

gedachten had toen hij zei: “Thans verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vul in mijn vlees aan 

wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus voor Zijn Lichaam, dat is de gemeente.” 

Kolossenzen 1:24. Christus plaatsvervangend lijden was voorbij en het moment was daar om 

deze goddeloze wereld te oordelen. Maar in plaats daarvan zei Hij tegen de hoofdvervolger: 

“Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?” En Saul de vervolger werd van toen af aan Saul de 

vervolgde, en met blijdschap liet hij de genade van de verworpen Christus zien. Hij noemde 

het “de gemeenschap aan Zijn lijden” (Filippensen 3:10), en de aanvulling van wat nog ontbrak 

aan de verdrukkingen van Christus.  

Paulus, de nieuwe man in Christus, herinnert ons aan de “ene nieuwe mens” die God 

nu vormt van verzoende Joden en heidenen (Efeziërs 2:14-16). Paulus is het patroon. Net als 

Paulus, staan ook wij voor God in Christus, “volmaakt in Hem” (Kolossenzen 2:10), omdat Hij 

in onze plaats stierf. En zoals wij voor God in Christus staan, zo staat Christus voor de wereld 

in ons, als wij mensen “in naam van Christus” smeken om zich met God te verzoenen. En zo 

openbaart God Zijn Zoon nog altijd aan de wereld door zondaars die door genade gered zijn. 

GEHEUGENVERS: “Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God als het ware 

door ons maant; wij smeken u in naam van Christus: Laat u met God verzoenen.” 2 

Korinthiërs 5:20. 



LES 21 – WERKBLAD 

1. Terug in de tijd bij de toren van Babel wat op onze tekening VERWARRINGSHOEKEN 

wordt genoemd, gebeurde iets met de heidenen omdat zij in opstand tegen God 

kwamen. Zie wat het was door in de Schriften het volgende op te zoeken: 

Romeinen 1:24: God gaf hen in de begeerten van hun harten over aan onreinheid. 

Romeinen 1:26: ________________________________________________________ 

Romeinen 1:28: ________________________________________________________  

 

2. Aan welke drie dingen zei Stéfanus dat Israël schuldig was? Handelingen 7:51-52. 

U ______________________ altijd _________________________________________. 

Uw _________________________________________ de komst van de Rechtvaardige 

aankondigden, van Wie u nu ______________ en ________________ bent geworden. 

 

3. Israël wordt al snel zo slecht als de heidenen, zodat God iets nieuws voorbereidt. Zijn 

eerste stap is allen _____________________________ te besluiten, zodat Hij aan allen 

________________________________. Romeinen 11:32.  

 

4. De man aan wiens voeten de moordenaars hun klederen aflegden, terwijl zij Stéfanus 

stenigden, was _____________________. Handelingen 7:58. 

 

5. Christus vertelde Ananias dat Saul Zijn naam voor drie mensengroepen zou moeten 

dragen. Noem ze. Handelingen 9:15-16. _____________________________________. 

 

6. Niet alleen was Paulus nu in Christus, maar Christus was in Paulus! Paulus zegt in 

Galaten 1:15,16: _______________________________________________________.  

 

7. God sprak tot Saul vanuit de hemel. Hoe spreekt Hij tot ons die op GENADE 

LUCHTHAVEN leven? Romeinen 10:17. ____________________________________. 

 

8. Wat is een AMBASSADEUR? Zoek het woord op in een woordenboek en schrijf een 

korte definitie. _________________________________________________________.  

 

9. Wat zouden we volgens 2 Korinthiërs 5:20 moeten doen? ______________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10. Schrijf  2 Korinthiërs 5:20 op: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 


