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Vraag iemand of hij heel veel 
herrie wil maken en probeer 
dan deze som uit te rekenen: 

Moeilijk hè…? Als het stil is, kun 
je veel beter nadenken. Het is 
daarom fijn als het stil is wanneer 
je naar de Heere God wilt luisteren. 
Stilte om je heen, maar ook van 
binnen: dat je gedachten rustig 
zijn. Zo word je niet afgeleid en 
kun je goed luisteren naar wat 
de Bijbel je namens God ‘vertelt’.  

Schrijf hier je gedachten op, zodat je 
hoofd ‘leeg’ is… en ga dan naar ! 

DANK GOD IN ALLES! 
Bijbelstudie bovenbouw
Handelingen 27:14-44

      Stil worden

48 x 23 =

De Heilige Geest kan je helpen om stil te worden. 
Hij wil graag dat je begrijpt wat de Heere God je 
wil vertellen. Open je handen of vouw ze samen. 
Dank de Heilige Geest dat Hij je wil helpen. Vraag 
of Hij je laat zien wat het bijbelgedeelte betekent.

      Open handen

Misschien heb je het verhaal over Paulus en de schipbreuk 
al van de juf of meester gehoord. Was je er toevallig niet bij? 
Lees dan eens heel Handelingen 27. Of lees de vertelling 
uit de dankdagmap (misschien wil de juf/meester hem wel 
voor je uitprinten)! Dan begrijp je waarover de tekst gaat. 
Vandaag zoomen we in op een klein stukje uit het verhaal. 

Lees Handelingen 27:33-44.  

Wat begrijp je nog niet? Praat daar 
eventjes met iemand over door: de 
juf/meester, je vader/moeder, broer/
zus of vriend(in) - net wie er op dit 

moment bij je in de buurt is. 

In welk vers gaat het over ‘danken’? 

      Lezen

bood·schap·per (de; m,v; 
meervoud: boodschappers) bode

bo·de (de; m,v; meervoud: boden, bodes)
1koerier, boodschapper 2iemand die op 

een kantoor post rondbrengt
koe·rier (de; m,v; meervoud: koeriers)1persoon voor het 

overbrengen van berichten of pakketten
Bron: www.vandale.nl

Wist je dat… 

• Paulus al had gezegd dat ze  

beter niet verder konden varen?  

• een engel van God Paulus 

had verteld wat er zou gaan 

gebeuren?  

• ‘engel’ ook ‘boodschapper’ 

betekent? Soms vertelt God 

iets aan ons wat goed is om te 

horen: een ‘boodschap’. Meestal 

niet door een engel, maar door 

iets of iemand anders. Wat voor 

boodschappers van God ken jij? 



1 In de boot zitten veel mensen. Paulus natuurlijk… Maar ook andere gevangenen. En de zeelui, de 
soldaten en Julius, hun ‘baas’. Hoe zou jij je voelen als jij één van hen was? Schrijf maar op! De eerste 

is ingevuld, zodat je een voorbeeld hebt.

Als ik ... was zou ik me ... voelen* omdat...

Een gevangene bang ik gevangen zit en het erg gevaarlijk is op de boot

Eén van de 
zeelieden

Eén van de 
soldaten

Julius, de 
hoofdman

Paulus

* blij/verdrietig/bang/boos/rustig/opgelucht/...

      Vragen

2 Het schip kraakt in al zijn voegen. De wind waait hard. 
Het water slaat over de rand van het schip. Maar Paulus 

dankt God en eet. Hoe kan het dat hij zo rustig is, denk je? 
Lees ook eens vers 23-25.

3 Vind jij het makkelijk om 
God ergens voor te danken?  

Kun jij God ook danken als je bang bent, 
net zoals Paulus in die storm? Waarom 
(niet)? 

Ja / Nee

Ja / Nee

Als iemand iets tegen je zegt, geef je meestal antwoord. 
Zo mag je God ook antwoord geven, want Hij heeft jou 
vandaag iets verteld door de Bijbel. Vul de zinnen aan en 
vertel de Heere God waar je aan denkt!

Heere God, 
Dit vond ik mooi in het verhaal: 
En dit vond ik best wel moeilijk: 
Ik ben weleens bang voor: 
Wilt U me helpen om op U te vertrouwen? 
Want ik weet dat U voor mij zorgt.
Ook als ik bang ben, wil ik U bedanken. 
Dank U wel voor: 
Om Jezus’ wil, amen.

      Antwoorden5
Neem vandaag eens een briefje mee. 
Telkens als je denkt: ‘Hier word ik blij 
van!’, schrijf je dat op. Als je vanavond 
gaat slapen, pak je het briefje er weer 
bij. Dank de Heere God voor alles wat 
je opgeschreven hebt!

      Toepassen

PS: Misschien heb je vandaag niet 

zo’n leuke dag. Kun je één ding 

bedenken waar je God voor kunt 

danken? (Tip: denk bijvoorbeeld aan 

eten, kleren, naar school kunnen, 

kunnen fietsen...)


