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Geef hoop! 
4c Wie ben ik voor anderen?  

Hé heb je het al gehoord, we gaan op schoolreisje naar…. Dat heb jij vast ook wel eens gehad, 
je hebt iets leuks gehoord en kan niet wachten om het door te vertellen. Waarom wil je iets 
leuks zo graag doorvertellen?

Handelingen 16 vers 15: ‘En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij 
ons op aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en 
blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan.’ En in Handelingen 16 vers 40: ‘En nadat zij de 
gevangenis uitgegaan waren, gingen zij naar Lydia; en toen zij de broeders gezien hadden, 
bemoedigden zij hen en gingen de stad uit.’

In de Bijbel lees je dat Pau-
lus graag het goede nieuws wil doorvertellen. Hij vertelt dit aan Lydia. Wat doet zij als ze het goede nieuws hoort? 

Lees maar hiernaast in 
Handelingen 16 vers 15 
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Geef  hoop!

             Maak samen een lijstje met wat jij kunt doen om Gods liefde door te geven en hoop te geven aan anderen.

             Wat doet Lydia als ze het goede nieuws van Jezus hoort? Teken hieronder wat Lydia doet en praat erover met elkaar.
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2            Zo helpt Lydia Paulus bij zijn werk: het vertellen van het evangelie. Paulus had een plek nodig om te slapen, zodat hij later weer andere mensen kon vertellen 
over Jezus. Het lijkt zo gewoon, maar wat Lydia doet is heel belangrijk! Zo geeft zij ook het evangelie door: door wat ze doet. Hoe kun jij – misschien door iets 
heel gewoons – helpen met het doorgeven van het evangelie en hoop geven aan anderen? 

           Maak een striptekening van het bijbelgedeelte wat je net hebt gelezen. 
Bedenk eerst wat je op elk van de vier tekeningen van de strip wilt tekenen en 
teken het dan hieronder.

Paulus wil overal het goede nieuws vertellen. Samen met Barnabas 
gaat hij op reis! Ze varen met de boot richting Macedonië en komen 
daar aan in een stad die Filippi heet. In Handelingen 16: 13-15 kun 
je lezen wat daar gebeurt als Lydia het evangelie hoort: 

 
13En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de 

rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond; en 

nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de 

vrouwen die er samengekomen waren. 14En een zekere 

vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperver-

koopster uit de stad Thyatira, die God diende, luis-

terde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat 

zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. 15En 

toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er 

bij ons op aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben 

aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij 

drong er sterk bij ons op aan.
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Voor oudere kinderen

Wat doet Lydia nadat ze tot geloof in Jezus is gekomen en gedoopt is? 

Voor jongere kinderen
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