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Saulus en Paulus… Het is dezelfde persoon, maar hij ging wel 2 heel 
verschillende wegen. Wil je weten welke?
• Knip de beide cirkels uit.
• Knip de beide vakjes uit cirkel 1
• Leg cirkel 1 op cirkel 2, doe een splitpen door de zwarte stip in het midden 

en bevestig de cirkels  
• Klaar is je werkje! 

 
Welke weg ging Saulus? 
Wat hoort bij de levensweg van Paulus?
Dat kun je lezen in de beide vakjes. Draai de 2 cirkels in tegenovergestelde
richting, volg de pijlen. 
Wat een tegenstelling hè? Weet je hoe dat komt? Probeer het uit te zoeken: 
Schrijf de woorden die bij saulus horen bij de zwarte pijl. Het andere woord 
schrijf je bij ‘het leven is mij . . . . . . . . 
Begrijp jij nu waarom die 
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