
Kijk, daar gaat Paulus. Hij is op weg naar Da-
mascus. Hij is niet alleen. Er zijn een paar 
mannen met hem mee gegaan. Paulus heeft 
in Jeruzalem van de hogepriester (zo noem-
de je toen de leider van de kerk) een brief 
meegekregen. In die brief staat dat hij de 
christenen gevangen mag nemen. Ze heb-
ben al een lange reis gemaakt en nu zijn ze 
bijna bij de stad Damascus. Daar moet hij 
zijn. 
Maar wat is dat opeens? Het is een lichte 
dag, maar opeens wordt het nog véél lich-
ter! En dat licht komt rechtstreeks uit de 
hemel. Paulus begrijpt direct dat dit niet 
gewoon zonlicht is. Van dit plotselinge, fel-
le licht schrikt Paulus zó, dat hij er meteen 
van op de grond valt. Paulus hoort ook een 
stem, die zegt: ‘Paulus… Paulus… waarom 
vervolg je Mij?’ Paulus vraagt: ‘Wie bent U, 
Heere?’ En de stem zegt: ‘Ik ben Jezus. Jij 
denkt dat je slechte mensen vervolgt, maar 
je vervolgt Mij.’
 
Paulus ligt nog steeds op de grond en hij 
beeft helemaal. Hij lijkt nu helemaal niet 
meer op die stoere, sterke man die mensen 
gevangen durft te nemen! Hij begrijpt op-
eens dat het wél waar is dat Jezus is opge-
staan, dat Jezus naar de hemel is gegaan, en 
dat hij, Paulus, het al die tijd helemaal ver-
keerd heeft begrepen. Hij zegt met trillende 
stem: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’
De Heer Jezus zegt: ‘Sta op en ga de stad in 
en daar zal je gezegd worden wat je moet 
doen.’
Paulus doet zijn ogen open en staat op. Dan 
merkt hij dat hij niet meer kan zien! Hij is 
blind geworden! De mannen die bij hem 
zijn, hebben wel de stem gehoord, maar ze 
hebben niet gezien wat Paulus zag. De man-
nen nemen Paulus bij de hand en brengen 
hem naar een huis in de stad Damascus. 
Daar is Paulus drie dagen lang. Hij eet niet 
en hij drinkt niet. Hij heeft genoeg om over 
na te denken.
 
Op de derde dag komt er een meneer de 
kamer van Paulus in. Die meneer heet Ana-
nias. Hij gaat regelrecht naar Paulus toe en 
legt zijn handen op Paulus. Hij zegt: ‘Paulus, 
broeder, de Heere Jezus heeft mij gestuurd, 
zodat je weer kunt zien.’ En zodra Ananias 
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dat zegt, lijkt het wel of er iets van de ogen 
van Paulus afvalt. Nu kan Paulus weer zien. 
God opent de ogen van Paulus. God heeft 
ook tegen Paulus gezegd wat hij moet gaan 
doen: Hij moet naar de christenen die in 
Damascus zijn. Je begrijpt wel dat als de 
christenen in Damascus horen dat Paulus in 
hun stad is, ze eerst heel erg bang worden. 
Ze hebben wel gehoord wat Paulus met de 
christenen in het verre Jeruzalem gedaan 
heeft. En dat was heel erg! Maar Paulus ver-
telt de christenen wat er met hem gebeurd 
is, toen hij vlakbij Damascus was. Dat de 
Heere Jezus Zelf naar hem toegekomen is. 
Hij vertelt ook aan alle mensen dat Jezus de 
Christus is, de Zoon van God. Nu moeten de 
christenen wel geloven dat Paulus ook een 
volgeling van Jezus is geworden. Wat zijn 
ze blij! Paulus laat zich dopen. Dat wil God 
graag.
 
Het leek eerst onmogelijk dat Paulus chris-
ten zou worden, maar God is zó machtig! 
Hij wilde heel graag dat Paulus geen vij-
and, maar een vriend van Hem zou worden. 
Daarom ging God naar Paulus toe. En die-
zelfde God wil ook zo graag met jou in con-
tact komen! Hij zoekt ook jou.
Als je goed luistert naar de verhalen uit de 
Bijbel over God en Jezus, dan merk je dat 
God naar je toekomt. Dan heeft Hij jou ge-
vonden! Hij houdt van jou en wil heel graag 
dat jij bij Hem hoort. Daar word je blij en 
gelukkig van!
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Je kunt dit verhaal vinden in de Bijbel in Handelingen 9.  


