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Les 20: Paulus se derde sendingreis  
Voorbereide leeswerk vir die aanbieder 

Handelinge 18: 23 tot Handelinge 19: 12 

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les 

Enige iets soets 

Verfkwaste 

Gom om mee te verf 

Poeierverf in geel, oranje en rooi 

A4 papier of karton 

Lesinhoud 

Nadat Paulus Efese verlaat het, het ‘n Christen met die naam Apollos daar aangekom. Hy was 

‘n Jood wat in die Griekse stad Aleksandrië, waar daar in daardie tyd reeds ‘n universiteit was, 

gebore is. Aleksandrië was naas Rome die grootste stad in die antieke wêreld en ‘n geweldige 

belangrike kultuursentrum. Apollos was ‘n goeie spreker, geleerd, ‘n goeie redenaar en hy het 

ook die Ou-Testament goed geken, maar sy kennis oor Jesus was maar swak. Al het Apollos 

nie als van Jesus geweet nie, het hy sy bes gedoen om die boodskap van die evangelie te 

verkondig. Hy kon logies redeneer en het dit tot Jesus se voordeel gebruik! Hy het selfs in die 

sinagoge gaan preek. Hier het Paulus se twee vriende, Akwilla en Priscilla, hom raak geloop. 

Hulle het besef dat hy nie als mooi verstaan het nie, en hom saam genooi na hulle huis toe. 

Hier het hulle die evangelie stap vir stap aan hom verduidelik. Net soos hulle by Paulus geleer 

het. 

Apollos het toe besluit om na die Romeinse provinsie Agaje (waar Korinte was) te gaan. Die 

gelowiges in Efese het sy besluit gesteun en vir hom ‘n brief gegee wat hy aan die gelowiges 

in Agaje kon gee waarin hulle vra dat Apollos vriendelik gehelp moes word en ook van 

slaapplek voorsien moes word. Die Christene in Agaje was baie opgewonde oor Apollos se 

besoek. Hulle kon sien hy is toegewyd en hy het vir hulle almal baie beteken.Paulus se derde 

sendingreis, wat ongeveer 4 jaar sou duur, het begin! Hy het besluit om reeds bestaande 

Christen gemeentes wat tydens sy tweede reis gestig is, te gaan besoek. Na sy besoek aan ‘n 

paar plekke het Paulus weer in Efese aangekom. Efese was die hoofstad van die provinsie Asië 

en ‘n stad wat bekend was vir sy besige see- én land verkeer. Wie sou kon dink dat hy amper 

drie jaar hier sou deurbring! Hier het hy vir van die nuwe gelowiges gevra of hulle ook die 
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Heilige Gees se krag in hulle lewens ervaar het toe hulle tot bekering gekom het. (Van hierdie 

gelowiges was mense wat nog soos Apollos geglo het) “Waarvan praat jy?” het hulle 

geantwoord. “Nou hoe is julle dan gedoop as julle nie eers weet wie die Heilige Gees is nie? 

Het Paulus gevra.” “Ons is in die naam van Johannes die Doper gedoop.” Johannes se doop 

was in daardie tyd ‘n teken vir die mense dat hulle berou oor hulle sondes gehad het, eerder 

as ‘n belofte tot getrouheid aan God. Paulus het toe stap vir stap aan hulle verduidelik dat 

Johannes gepreek het oor Iemand wat nog sou kom, maar dat Jesus daardie Iemand is en dat 

die doop net vir jou waarde het as jy in die naam van Jesus gedoop word. Die gelowiges was 

vuur en vlam vir Jesus se doop en Paulus het sommer daar en dan van hulle gedoop. Nadat 

Paulus vir hulle gebid het, het die groot krag van die Heilige Gees in hulle lewens begin werk. 

Van hulle het selfs in tale gepraat. Maar die beste was dat hulle nou ook die ware evangelie 

kon verkondig. 

Paulus is daarna na die sinagoge in Efese waar hy vir die volgende drie maande gereeld 

gepreek het. Paulus was op ‘n dag baie ontevrede omdat van die mense lelike dinge oor Jesus 

kwytgeraak het en sy boodskap bespotlik gemaak het. “Ag nee wat, ek gaan nie meer hier in 

die sinagoge met julle gesels nie,” het hy gesê. Toe het Paulus ‘n ou skoolgebou by ‘n man 

met die naam Tirannus gekry. Van toe af het hy elke dag met die gelowiges by die ou skool 

byeengekom en hulle hier van Jesus geleer. Vir die volgende twee jaar het Paulus vanuit 

hierdie ou skoolgebou gepreek. Later het omtrent almal in Asië geweet wie die Here Jesus 

was. God het Paulus gehelp om groot wonderwerke te doen, siekes het gesond geword en 

bose magte het sommer padgegee uit die lewens van mense. 

Vragies vir slim oortjies 

• In wie se naam word ons vandag gedoop? (In die naam van God die Vader, God die Seun en 

God die Heilige Gees.) 

• Wie was Jesus se voorloper met die doop van mense? (Johannes die Doper.) 

• Toe Paulus nie meer welkom was in die sinagoge nie het hy waar gaan verder preek? (In ‘n 

ou skoolgebou van ‘n man met die naam Tirannus.) 

Plakkers 

Kom ons soek die plakkers vir “Paulus se derde sendingreis.” Plak dit nou op die regte plek in 

jou Odosboek in. Maak oop jou Odoskaart en volg vandag se roete. 

Besprekingspunte 



3 
 

• Dink julle dit is belangrik dat die predikant of pastoor in ‘n kerk preek? (Nee, die verspreiding 

van God se Woord is belangrik, nie die plek nie.) 

• Voel ‘n kerk soms heilig? Hoekom? Moet dit so voel? 

Lewensles 

Jy is God se tempel, nie die kerkgebou nie. ‘n Gebou kan nie meer of minder heilig wees nie. 

Ons gebed vir vandag 

Here Jesus, dankie vir vriende, dankie vir goeie raad, dankie dat ons weet dit is nie meer nodig 

om na die tempel toe te gaan om U stem te hoor nie, U is heeltyd sommer by ons. Amen 

Idees vir VET pret 

In Efese was dit gedurende hierdie reis ‘n baie rustige tyd vir Paulus. Dit was ‘n periode in sy 

lewe met min “suur” ondervindings. Ons eet vandag ietsie soets, om ons te herinner dat daar 

ook soms ‘n rustige, “soet” periode in ons lewens is. 

Kreatiewe aktiwiteit 

Vandag gaan ons vlamme maak. Met die uitstorting van die Heilige Gees die eerste keer was 

dit asof daar vlamme op elke persoon se kop verskyn het. Ook in hierdie verhaal het Paulus 

vir die mense gevra of hulle alreeds met die Heilige Gees vervul was. Onthou, daar is nie altyd 

vlamme as teken van die Heilige Gees nie, maar dit was die heel eerste keer so vir ons 

verduidelik in die Bybel. 

Verf met gom vlamme op jou papier. Strooi nou poeierverf, geel, rooi en oranje in klein 

hoeveelhede op die gom. Kyk hoe dit in mekaar vloei en verskillende vlamkleure maak. 

Vers vir die week 

Handelinge 19: 4  

“Daarop sê Paulus: Johannes het die mense gedoop as hulle hulle bekeer het. Maar hy het vir 

die volk gesê dat hulle in die Een moet glo wat na hom kom, dit is in Jesus.” 

Net vir die lekker 

Die groepleier staan aan die voorpunt. Laat al die maats agter mekaar inval. Die een aan die 

voorpunt van die ry voer nou allerhande snaakse aksies uit, wat die res van die spelers presies 

moet nadoen. As die leier byvoorbeeld paddaspring, moet die res dieselfde doen, as die leier 

soos ‘n voël vlieg, moet die res dieselfde doen. Wanneer die leier skielik omspring, moet die 

maats so vining hulle kan weg hardloop, die een wat gevang word, is die volgende leier. 


