
Vul in en kleur  

WEET JIJ EEN ANTWOORD 
OP DE VOLGENDE VRAGEN?

Waarom was Demétrius 
boos?

Wat riepen de mensen 
twee uur lang?

DEZE LESBRIEF IS EEN UITGAVE VAN 
ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

groep 3-5

Wil  je  meer  weten over  de zending of  wi l  je  een spreekbeurt  of  
werkstuk maken? Ki jk  dan op  www. zggjunior.nl .

Op reis 
met Paulus

Demétrius, de zilversmid
In  de grote stad Efeze woont een man, die heel knap is. 
Hij maakt mooie dingen. 
Die zijn erg duur, want hij maakt ze van zilver. 
Hij is een zilversmid. 
Die man heet Demétrius.                           
In de stad staat een prachtige grote kerk, een tempel. 
Die is gebouwd voor een afgod. 
Het is de belangrijke godin Diana. 
De mensen bidden tot haar in die tempel. 
Ach, zij zijn heidenen, zij kennen de Heere niet. 
Demétrius, de zilversmid, gaat die mooie tempel in het klein 
namaken. 
Van zilver. 
De mensen kopen graag een tempeltje. 
Demétrius verdient er veel geld mee. 
En ook de andere zilversmeden in de stad.                                                                                             
Maar daar komt Paulus in de stad. 
Hij is een knecht van de Heere. 
Hij vertelt de mensen van de Heere. 
Veel heidenen worden nu door de Heere bekeerd. 
Zij willen voortaan alleen de Heere dienen en niet Diana. 
Zij willen ook geen tempeltjes meer kopen.                                 
Wat is Demétrius boos! 
En ook al de andere zilversmeden. 
Want zij verdienen nu niet veel geld meer. 
Dat is de schuld van Paulus.          
Daar gaan zij de straat op. 
Hoor, ze roepen heel hard: “Groot is Diana van Efeze!” 
Heel veel mensen gaan mee roepen.    

Kies uit:
Paulus  •  oproer  •  boos  •  God  •  tempel  •  zilver

Maak het verhaal af.  
Vul de ontbrekende 

woorden in.

  komt 
in Efeze. Hij vertelt dat 
alleen de Heere God is.

Demétrius is     
op Paulus. Want de 
mensen die de Heere 
leren kennen, kopen 
geen tempeltjes.

Hij zegt: "Ga niet naar 
de      
van Diana, maar dien de 
Heere."

Hij stookt de andere 
mensen op. Er komt  

 .

Demétrius woont en 
werkt in Efeze. Hij 
maakt als herinnering 
kleine tempeltjes van   

Gelukkig zijn er ook 
mensen die naar het 
Woord van     
luisteren.



Lied
 

 

 

 

  

Verbreekt de vreemde altaren
en bouwt des Heeren huis.
De wereld moet zich scharen,
Zich scharen om het kruis,
Zich scharen om het kruis.

Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen 
het Evangeliewoord,
het Evangeliewoord.

Lees hier het verhaal over Demétrius verder. 
Tel de letters van de dikgedrukte woorden en 
zet deze in de juiste rij.

Er zijn nog steeds 
mensen die niet weten 
dat de Heere dé God 
is. Zij bidden tot de 
afgoden. Daarom gaan 
er nu zendelingen 
naar verre landen om 
mensen het Woord van 
God te brengen. Overal 
waar de zendelingen 
komen zijn er mensen 
die wel willen luisteren 
en mensen die niet 
willen luisteren. 
Bid jij mee of de Heere 
de zendelingen wil 
helpen en of Hij mensen 
wil bekeren? 

Om zelf te lezen
Paulus wil naar de mensen TOEGAAN. 
Maar zijn vrienden zijn bang dat ze hem wat zullen doen. 
Ze zeggen: “Niet doen hoor PAULUS! 
Wel twee uur lang schreeuwen ze maar door: “Groot is Diana van EFEZE!” 
Het wordt een echt oproer.                                                                                                         
Daar komt een voorname MAN aan uit het gemeentehuis. 
Nu wordt het eindelijk STIL. 
Hoor, die man zegt: “Wat schreeuwen jullie toch? 
Paulus en die andere mannen hebben toch niets verkeerds gedaan? 
Anders moeten de zilversmeden maar naar de stadhouder gaan. 
Die is de baas, die zal het wel uitzoeken. 
Pas op, als de keizer hoort van het oproer, dan zal hij jullie erg STRAFFEN.” 
Gelukkig, de mensen LUISTEREN. 
Ze gaan stil weer naar huis.
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