
Les 1 Jullie zullen van Mij getuigen
30 juni-6 juli

Kernteksten: Handelingen 1:1–8, Lucas 24:50–53

Stap 1—Toepassen
 
Tijdens de studie van Handelingen 1 hebben we, tot nu toe, drie waarheden over het koninkrijk 
waargenomen: (1) We hebben het verlangen van Christus' discipelen naar de oprichting van zijn 
koninkrijk opgemerkt. (2) We hebben de belofte van de opgestane Jezus opgemerkt dat er bij het 
koninkrijk noch uitstel noch onzekerheid mogelijk is. (3) We hebben opgemerkt dat bij de 
verkondiging van het koninkrijk en de reddende boodschap ervan de hele wereld betrokken is. Er is 
één gebied, vertelt Handelingen 1 ons, dat nog steeds duidelijk moest zijn in de wereldwijde 
opdracht van het koninkrijk: het opvullen van de afwezigheid van leiderschap.

Discussie: Hoe vullen we de afwezigheid op die in gemeentelijk leiderschap kan ontstaan? 
Handelingen 1:15-26 zet twee hoofdkwalificaties neer. (1) Persoonlijke ervaring met Jezus 
(Handelingen 1:21): een potentiële leider zou met Jezus moeten hebben geleefd 'vanaf ... doop … 
dag waarop hij ... werd opgenomen (Handelingen 1:21, 22). Opleiding/opvoeding, theologie, 
(algemene) ontwikkeling/ontwikkelingsniveau, bestuur/overleg en overtuigingskracht zijn alle 
bekwaamheden die de gemeente zou kunnen gebruiken, maar geen komt in de plaats voor het 
persoonlijk kennen van Jezus, hart tot hart, geest tot geest, een tot Een. (2) '... met ons getuige ... 
van Zijn opstanding' (Handelingen 1:22, SV): Opstanding kan niet los worden gezien van het kruis. 
Het kruis rechtvaardigt Gods verlossingsplan voor de zonde en de opstanding biedt de hoop op 
nieuwheid. Men kan geen christen zijn, laat staan een christelijk leider, zonder de kracht van het 
kruis en het lege graf te ervaren. De kracht van de opstanding ervaren is noodzakelijk om het 
evangelie te verkondigen (1 Korintiërs 15:8). 

Stap 2—Bijbelcommentaar

Toen Jezus zijn discipelen leerde bidden: 'Uw Koninkrijk kome' (Matteüs 6:10, SV), zaaide hij het 
zaad van urgente verwachting in het hart van niet alleen de twaalven, maar in generaties van zijn 
volgelingen. Het koninkrijk is het motiverende thema van zijn boodschap. Om met God te zijn, om 
in gemeenschap met de heiligen uit alle eeuwen te leven, om voor altijd weg te trekken van het 
koninkrijk van het kwaad naar het koninkrijk van rechtvaardigheid, is het verlangen van iedere 
volgeling van Jezus. Omringd door de glorie van de kracht van de Opstanding, opnieuw opgeladen 
door de oneindige macht van de opgestane Heiland, stelden de discipelen dus de vraag die hun hart 
kwelde: 'Heere, zult U in deze tijd het Koninkrijk voor Israël weer herstellen?' (Handelingen 1:6, 
HSV). Gods Woord beantwoordt de vraag met een belofte en een opdracht.

I. De vraag van de discipelen 
Met Satan verslagen aan het kruis, met de dood overwonnen op de opstandingsmorgen, hadden de 
discipelen één vraag die op een antwoord wachtte: Wanneer zal het koninkrijk worden opgericht? 
Het koninkrijk van God is het centrale thema van Jezus' onderwijs. Het woord 'koninkrijk' en de 
woorden die hieraan verbonden zijn, zoals: 'koninkrijk van God' en 'koninkrijk van de hemel', 
komen in de evangeliën steeds weer voor: 50 keer in Matteüs (New King James Version), 13 in 
Marcus (NKJV), 37 in Lucas (NKJV) en 5 in Johannes (NKJV). Overal waar de verwijzing naar het
koninkrijk voorkomt, is dit in de zin van nieuwheid, urgentie en verwachting. Nieuwheid, omdat de 
intrede van Jezus in geschiedenis een nieuw en dynamisch element heeft geïntroduceerd: God is 
deel gaan uitmaken van de menselijke ruimte en tijd en heeft een unieke verandering in de 
geschapen orde teweeggebracht. Urgentie, omdat, met Jezus, tijd een nieuwe waarde krijgt. Tijd 
moet, vanaf Betlehem, worden gemeten vanuit het standpunt van een nieuwe gebeurtenis. Zowel het



spectrum van menselijke geschiedenis als de stip van persoonlijke geschiedenis zullen in termen 
van een relatie moeten worden gedateerd—B.C. or A.D. Menselijke hoop is alleen binnen de 
dynamiek van Gods koninkrijk veilig en zeker. Vandaar de verwachting: Wanneer zal het koninkrijk
komen?

Denk over het volgende na: 'Dit koninkrijk is niet, zoals de toehoorders van Jezus hoopten, een 
tijdelijk en aards koninkrijk. Christus stelde voor de mens het geestelijk koninkrijk van Zijn liefde, 
Zijn genade en Zijn rechtvaardigheid open.'—Ellen G. White, Gedachten van de berg der 
zaligsprekingen, blz. 13. Wat moet een leven kenmerken dat in de Geest van Gods koninkrijk wordt 
geleefd?

II. Christus' belofte en opdracht 
(Herhaal Johannes 14:2, 3 en Handelingen 1:11 met uw groep)

Op de verlangende vraag van de discipelen wanneer het koninkrijk zou komen, gaf Jezus hen een 
belofte en een opdracht:

Belofte. Jezus laat geen twijfel over de zekerheid van het koninkrijk bestaan. Hij zegt: 'Ik ga heen 
om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt 
heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben' (Johannes 14:2, 3, 
HSV). Om aan die belofte te herinneren en deze te versterken, zond God zijn engelen met een post-
hemelvaart belofte naar de discipelen: 'Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo 
komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren' (Handelingen 1:11, SV). 

Opdracht. Christus' belofte dat hij de tweede keer zal komen om zijn koninkrijk op te richten, 
omvat een opdracht—dat de boodschap van zijn koninkrijk en de middelen om dat koninkrijk 
binnen te gaan, tot de einden van de aarde zou moeten worden verkondigd. Hoewel we de tijd en 
het uur van de komst van het koninkrijk misschien niet weten, is de opdracht om dat koninkrijk te 
verkondigen nu van ons (Handelingen 1:8). 

Denk over het volgende na: 'De evangelieboodschap is de grote zendingsoorkonde van Christus' 
koninkrijk. De discipelen moesten met toewijding arbeiden om zielen te winnen, aan allen de 
uitnodiging van genade brengend. Zij moesten niet wachten tot het volk naar hen toekwam; zij 
moesten zelf met hun boodschap naar de mensen gaan.'— Ellen G. White, Van Jeruzalem tot Rome,
blz. 20, 21. Hoezeer, en op wat voor manieren, bent u bij deze taak betrokken?



Les 2 Pinksteren
7-13 juli

Kernteksten: Handelingen 2:1-13, 22-39; Joël 2:28-32

Stap 1—Toepassen

Bent u verrast over het resultaat van Pinksteren? Een doop van drieduizend op een enkele dag in 
Jeruzalem! Waar het Woord is, waar de Geest is, is kracht, en de gemeente groeit. Dat was de 
boodschap van Petrus. En dat is onze uitdaging.

Stap 2—Vraag om over na te denken

Vanaf het allereerste begin van hun geschiedenis staan Adventisten bekend om evangelisatie. Zijn 
onze evangelistische methoden vandaag doeltreffend? Zo niet, waarom niet?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Voorbereidingen voor de Geest 
(Herhaal Handelingen 2:1-13 met uw groep)

Na zijn opstanding bracht Jezus veertig dagen met zijn discipelen door, 'sprekende van de dingen, 
die het Koninkrijk Gods aangaan' (Handelingen 1:3, SV). Hun tijd met Jezus was misschien de 
meest intense periode van voorbereiding voor de discipelen—om meer kennis te hebben van het 
evangelie én met het oog op de taak om het evangelie naar de einden van de aarde te brengen. Jezus
'gebood … hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader' 
(Handelingen 1:4, NBG). Evangelisatie, zonder de vervulling met de Geest, is leeg en 
vergeefs/doelloos. Vandaar de voorbereiding: 'Deze dagen van voorbereiding waren dagen van 
diepgaand zelfonderzoek. De discipelen voelden hun geestelijke nood en riepen tot de Here om de 
heilige zalving die hen voor het werk van zielenredding moest bekwamen. ...  Aan hen was de last 
opgelegd om zielen te redden. Zij waren zich ervan bewust dat het evangelie aan de gehele wereld 
moest worden gebracht en zij maakten aanspraak op de kracht die Christus had beloofd.'—Ellen G. 
White, Van Jeruzalem tot Rome, blz. 26.

De discipelen wachtten. Zij baden. Zij studeerden. Dan plotseling op de dag van het 
Pinksterfeest, toen zij allen op één plaats in eenheid samen waren, in gebed en doel (Handelingen 
2:1), gebeurde het. Gods Geest vulde, als een 'hevige windvlaag', het huis, 'en allen werden vervuld 
van de heilige Geest' (Handelingen 2:2, 4). Met de komst van de Geest werden alle dagen die de 
discipelen met Jezus hadden doorgebracht—al hun twijfels, het kruis, het geopende graf—
doordrongen van een diepere bedoeling en betekenis.

Denk over het volgende na: Eén voorval waardoor de menigten die in Jeruzalem vanuit 
verschillende delen van de wereld samenkwamen, 'buiten zichzelf van verbazing' waren, is dat elke 
groep de discipelen in hun eigen taal hoorde prediken (Handelingen 2:7, 8). Ten minste zestien van 
zulke taalgroepen worden in Handelingen 2:9-11 vastgesteld. Wat begrijpt u dat wordt bedoeld met 
deze 'gave van tongen'? (Vergelijk met 1 Korintiërs 14)

II. Met de Geest vervulde prediking 
(Herhaal Handelingen 2:14-19 met uw groep)

De eerste preek van de christelijke gemeente, opgetekend in Handelingen 2:14-39, geeft ons drie 
noodzakelijke dingen van prediking—de inspiratie, de basis en de inhoud ervan.

Inspiratie voor prediking blijft vandaag hetzelfde als dit op het Pinksterfeest was: '... allen 



werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken' (Handelingen 2:4). 
Zonder het in staat gesteld zijn door de Geest, zonder totale toewijding aan het Woord dat de Geest 
heeft geïnspireerd, kan geen echte prediking plaatsvinden. Het is de kracht van de Geest die Petrus 
in staat stelde zijn eerste preek te houden. Een prediker wordt geboren, niet uit geleerdheid of 
welsprekendheid of bekwaamheid of rijkdom, maar uit de Geest. Een preek is een wonder, tot stand 
gebracht door de Geest, gebouwd vanuit toewijding aan de Schrift en uitgedrukt door middel van 
nederige lippen van klei.

De basis van elke preek is Gods Woord. Bijna vijftig procent van Petrus' preek in Handelingen 2 
bestaat uit aanhalingen uit het Oude Testament. Een preek die niet uit de Bijbel voortkomt, kan het 
levende Woord voor de gemeente niet tot leven laten komen. Hou zouden we zonder het 
geïnspireerde Woord kunnen spreken over het vleesgeworden Woord? Een preek moet met dat besef
beginnen en stevig in Gods openbaring zijn geworteld. Het is dat Bijbels perspectief, verlicht door 
de heilige Geest, dat de apostelen ertoe bracht om wat op die dag gebeurde met Joëls profetie te 
verbinden. '... dit is het', raasde Petrus (Handelingen 2:16, SV, NBG). Prediking moet in staat zijn 
een verbinding te leggen tussen het heden en het verleden en dan naar de toekomst te wijzen.

De inhoud van de preek moet altijd Jezus zijn—Jezus vleesgeworden, gekruisigd, opgestaan, 
opgestegen, die spoedig terug zal keren. Voor Jezus' volgelingen was er geen twijfel mogelijk: 'De 
discipelen moesten hun werk in de naam van Christus verrichten. Elk woord en iedere daad van hen
moest de aandacht vestigen op Zijn naam, welke immers die levende kracht bezit waardoor 
zondaars kunnen worden behouden. ... De naam van Christus moest hun parool zijn, hun 
onderscheidingsteken, de band die hen samenbond, het richtsnoer voor hun handelwijze, en de bron 
van hun succes.'—Ellen G. White, Van Jeruzalem tot Rome, blz. 21.

Denk over het volgende na: Petrus' preek verwijst vaak naar 'Deze Jezus (NBG, HSV)'. Hoe 
gebruikt de apostel deze bewoordingen om zijn toehoorders te overtuigen?

III. De resultaten van met de Geest vervulde prediking 
(Herhaal Handelingen 2:38-42 met uw groep)

Doeltreffende, met de Geest vervulde prediking moet de toehoorders tot één bijzonder doel leiden: 
inderdaad moeten de toehoorders 'diep getroffen' zijn en vragen: 'Wat moeten we doen ...?' 
(Handelingen 2:37). De prediking op het Pinksterfeest, met het zichtbare vertoon van de kracht van 
de Geest en met de prediking van de apostel, die op de Bijbel was gericht en waartoe de Geest in 
staat stelde, veontrustte de stad Jeruzalem en de massa's wendden zich tot Petrus en vroegen: 'Wat 
moeten we doen ...?' Geen preek zou moeten eindigen zonder zonder dat iemand die vraag stelt. 
Prediking is geen vermaak. Het is geen informatie die wordt uitgedeeld. Prediking betekent spreken 
over 'deze Jezus', de mensen tot zijn kruis leiden, hen zijn wonden tonen, zijn overwinning 
beschrijven, hen zijn hoop aanbieden, en hen uitnodigen om hen als hun Heer en Heiland te 
aanvaarden. Een preek die luisteraars niet uitnodigt om aan Jezus gehoor te geven, weerspiegelt 
ofwel de bedeesdheid van de prediker of zijn/haar gebrek aan vertrouwen in de kracht van de 
heilige Geest om levens te veranderen.

Denk over het volgende na: Een doeltreffende preek zou de zondaar tot de doop in de naam van 
Jezus moeten brengen. Zij zou de heilige moeten bevestigen in het ontvangen van de heilige Geest. 
Hoe kan een moderne discipel van Jezus zo'n preek tot een deel van zijn of haar leven maken?



Les 3 Het leven in de vroege kerk
14-20 juli

Kernteksten: Handelingen 2:41-47, 4:32-37, 5:1-11

Stap 1—Toepassen

'Volg het licht dat u hebt. Stel uw hart erop om datgene te gehoorzamen wat u weet van het Woord 
van God. Zijn kracht, Zijn leven woont in Zijn Woord. ... U bouwt dan op Gods Woord, en uw 
karakter zal worden opgebouwd naar het beeld van het karakter van Christus.'—Ellen G. White, 
Gedachten van de berg der zaligsprekingen, blz. 132.

Stap 2—Vragen om over na te denken en toepassingsvragen

1. Wat betekent het om een christen te zijn? Hoe is dit van invloed om een trouw gemeentelid 
te worden en te zijn?

2. Hoe beïnvloedt onze relatie met het Woord van God ons leven binnen de gemeente?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. De gemeente: gemeenschap van de geredden 
(Herhaal Handelingen 2:42-45; 4:34, 35 met uw groep)

'Laat u redden' (Handelingen 2:40). Dat was Petrus' laatste oproep tijdens zijn preek op het 
Pinksterfeest. Wat bedoelde Petrus met deze smeekbede? Hij voorzag zelf in het antwoord: 'Laat u 
redden uit dit verdorven mensengeslacht.' Je laten redden is een tweevoudige ervaring. Ten eerste: 
het is een verwerping van, en ontsnapping aan, de verdorvenheden van het leven. Het is berouw 
hebben over de zonde en al haar charmes afwijzen. Ten tweede: gered zijn betekent dat je totaal en 
onvoorwaardelijk hoort bij de Ene die redt—Jezus. Waar er een plichtsgetrouwe en voortdurende 
verwerping van de zonde is en totale aanvaarding van de roeping van Jezus, wordt redding een 
realiteit. Zij die aldus worden gered, vormen de gemeente, het lichaam van Christus. Redding gaat 
vooraf aan lidmaatschap van de gemeente

Het Nieuwe Testament gebruikt het woord 'gemeente' om het Griekse woord ekklesia te vertalen,
dat letterlijk 'ergens uit weggeroepen' betekent. Het vaakst wordt 'de gemeente' gebruikt om 
degenen te beschrijven die worden geroepen uit de zonde tot rechtvaardigheid, uit egocentrisme tot 
een gericht zijn op Christus, uit de langzaam verdwijnende dingen van deze wereld tot de 
onwankelbare werkelijkheden van het huis boven. De 'geroepenen' geloven in Jezus als de Zoon van
God, aanvaarden hem als hun Heiland en Heer en komen samen om zijn Woord te bestuderen, om 
hem als hun Heer te aanbidden en om zijn boodschap te delen met degenen die hem niet kennen. 
Geloof, gemeenschap, studie, aanbidding en getuigenis zijn enige van de essentiële doelen van de 
gemeente. Met dat op het oog deed Jezus zijn belofte: '… zal Ik mijn gemeente bouwen en de 
poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen' (Matteüs 16:18, NBG). 

Denk over het volgende na: 'Degenen die op het Pinksterfeest met kracht van omhoog werden 
begiftigd, waren daardoor niet van verdere beproeving en verzoeking gevrijwaard.'—Ellen G. 
White, Van Jeruzalem tot Rome, blz. 36. Bij de gemeente horen is geen garantie dat iemand in 
Christus zal blijven of een leven zal lijden dat vrij van verdriet en pijn is. Wat zouden we dan 
moeten doen om onwankelbare leden van het lichaam van Christus te blijven, ondanks tegenslag en 
verzoeking?



II. De gemeente: een levend en op het kruis gericht lichaam 
(Herhaal Handelingen 3, 4:1-31 met uw groep)

Een levende gemeente is een groeiende gemeente. Op het Pinksterfeest aanvaardden drieduizend 
mensen uit zo'n vijftien taalgebieden in de wereld (Handelingen 2:9-11, 41) Jezus als hun Heer en 
Heiland en werden vervuld van de Geest. Zo begon de gemeente en 'de Heere voegde dagelijks 
mensen die zalig werden, aan de gemeente toe' (Handelingen 2:47, HSV). Vanaf die tijd trad een 
nieuw element de menselijke geschiedenis binnen, dat de godsdienstige en filosofische systemen 
van de wereld uitdaagde en de wereld 'zeker [liet] weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus 
gemaakt heeft, deze Jezus, [die is] ... gekruisigd' (Handelingen 2:36, NBG). Vanwege die 
Gekruisigde zal de hele mensheid worden opgeroepen om verantwoording af te leggen hoe zij zich 
tot Jezus verhouden: hem aanvaarden als hun Heiland en het eeuwige leven binnengaan; of hem 
verwerpen en hem negeren alsof hij er niet toe doet en als gevolg hiervan de eeuwige dood onder 
ogen zien. Het kruis wordt aldus de grote verdeler tussen het eeuwige leven en de eeuwige dood. 
Degenen die ervoor kiezen om vereenzelvigd te worden met de Heer van het kruis, worden het 
lichaam van de levende Christus.

Denk over het volgende na: 'Iedere christen zag in zijn broeder een openbaring van goddelijke 
liefde en goedertierenheid. .... De eerzucht van de gelovigen was om zoveel mogelijk het karakter 
van Christus aan de dag te leggen en te arbeiden voor de uitbreiding van Zijn koninkrijk.'—Ellen G.
White, Van Jeruzalem tot Rome, blz. 35. Wij, als christenen, moeten deze ervaring van de eerste 
gelovigen emuleren. Hoe doen we dat? 

III. De gemeente: een lichaam van wonderen, gemeenschap en problemen
(Herhaal Handelingen 3; 4; 5:1-11 met uw groep)

Het goddelijk initiatief en de menselijke deelnemers in de samenstelling van de gemeente maken 
haar tot een lichaam dat getekend is door verwondering, gemeenschap en tegenslag.

Ten eerste: neem het wonder van groei waar: '… de Heere voegde dagelijks mensen ... aan de 
gemeente toe' (Handelingen 2:47, SV). De wiskunde van de groei van de eerste gemeente is 
duizelingwekkend: 12, 120, 3000, nog andere dagelijkse optellingen: 5000 (Handelingen 4:4), en 
voordat de eeuw voorbij was, was de hele wereld de parochie van geloof en het doel van 
evangelisatie geworden. Het wonder beweegt verder, als het evangelie is in de hele wereld wordt 
verkondigd en persoonlijke vrijheid brengt aan een man die al sinds de geboorte verlamd is. Hier 
was een geval van opperste ellende. Er drukte een zware lichamelijke last op deze man, in sociale 
zin werd hij veracht en hij werd veroordeeld, omdat hij bij de tempelgangers om een munstuk of 
een stuk brood smeekte. Plosteling ontdekt hij echter een sprankje hoop in wat Petrus te zeggen 
had: 'Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u' (HSV): '... de naam van Jezus 
Christus van Nazaret' (Handelingen 3:6). In die naam beval de apostel de verlamde man: 'sta op en 
loop' (Handelingen 3:6), en onmiddellijk liet de onzichtbare opstandingsmacht van Jezus het leven 
in al zijn volheid door de dode zenuwen en weefsels van de verlamde vloeien en plaatste hem 
'lopend en springend en God lovend' (Handelingen 3:8). Jezus blijft de bron van verlossing, 
vernieuwing en nieuwe kracht/leven.

Ten tweede: neem de gemeenschap van eenheid in de eerste gemeente waar, evenals de 
tragedie die haar trof. De gemeente ervaarde niet alleen eenheid 'in de leer van de apostelen en in 
de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden' (Handelingen 2:42, HSV), maar ook
in de broederlijke gemeenschap (Handelingen 4:34, 35). God liefhebben en met medegelovigen 
leven in gedeeld geloof en middelen, werd het open symbool van blijde gemeenschap: '… allen die 
geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk' (Handelingen 2:44, HSV). 
Vandaar stelde Barnabas, die 'had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de 



voeten van de apostelen' (vgl. Handelingen 4:36, 37, HSV), een fundamenteel voorbeeld van wat 
het betekent om het gedeelde leven van christelijke gemeenschap te leiden. Barnabas (Handelingen 
4:36) ervaarde Jezus ten volle. Zijn dankbaarheid was totaal en onvoorwaardelijk, zijn karakter was 
zuiver en oprecht, zijn leven was veranderd en transparant. Hij kende Jezus en Jezus kende hem. Hij
werd de kracht achter de invloedrijke gemeente van Antiochië en achter the making of Paulus 
(Handelingen 9:27; 11:25, 26). Binnen de gemeente lag echter ook het zaad van tragedie: hoewel de
gemeente de verblijfplaats van de gelovigen/getrouwen is, heeft zij ook het element van de 
zelfzuchtigen. Terwijl de christelijke reis de genade and goedheid van Barnabas omarmt, bevat zij 
ook de gierigheid en aanmatiging van Ananias and Saffira (Handelingen 5:1-11). De oprechtheid 
van christelijke gemeenschap wordt voortdurend uitgedaagd door het gemak waarmee vervalsing 
aanspraak doet en pseudo-ervaringen kunnen wedijveren om te blijven.

Denk over het volgende na: Aan ons zijn de gelijkenissen van het graan en het onkruid, van de 
schapen en de bokken gegeven (Matteüs 13:24-30, 25:31-46), aangaande de getrouwen en 
ontrouwen die zich binnen de gemeente ophouden. Hoe maken we onderscheid tussen de twee 
groepen?



Les 4 De eerste kerkleiders
21-27 juli

Kerntekst: Handelingen 6:7

Stap 1—Toepassen

De zeven discipelen, gekozen om toe te zien op de noden van de weduwen en de armen, werden 
geroepen om te 'dienen' (Handelingen 6:2, SV). Het Griekse woord voor 'dienen' is diakonein, 
waarvan het woord diakoneõ komt, het afgeleide woord voor 'diaken' en 'diakones'. 'De benoeming 
van de zeven die het toezicht kregen op speciale werkzaamheden in de gemeente, bleek een grote 
zegen te zijn. Deze ambtsdragers schonken nauwkeurig aandacht aan de individuele noden zowel 
als aan de algemene financiële aangelegenheden der gemeente. Door hun voorzichtig beleid en hun 
godvruchtig voorbeeld waren zij een belangrijke steun voor hun medearbeiders om de verschillende
belangen der gemeente tot één geheel samen te bundelen.'—Ellen G. White, Van Jeruzalem tot 
Rome, blz. 64.

Stap 2—Vragen om over na te denken en toepassingsvragen

Hoe ziet uw plaatselijke gemeente het ambt van de diaken/diakones? Hoe worden diakenen en 
diakonessen als gelijke partners in het dienstwerk beschouwd? Hoe kan hun bijdrage aan het leven 
en dienstwerk van uw gemeente worden verbeterd? 

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Onze geloofsgeschiedenis kennen
(Herhaal Handelingen 7 met uw groep)

Handelingen zelf is een geschiedenisboek: een geschiedenis van het allereerste begin van de 
gemeente, haar onwankelbare toewijding aan Jezus, haar strijd en lijden, haar helden—mannen en 
vrouwen, diakenen en apostelen, predikers en evangelisten, profeten en predikanten. Handelingen 
informeert ons dat de groei van de eerste gemeente zou moeten worden gezien als de vervulling in 
Jezus van de oudtestamentische profetische hoop dat 'de steen die … veracht werd … de hoeksteen 
geworden is' (Handelingen 4:11, HSV). De voornaamste preken die in Handelingen zijn opgetekend
—namelijk: van Petrus, Stefanus en Paulus—lieten nooit na te benadrukken dat God zichzelf in de 
oudtestamentische geschiedenis heeft geopenbaard door middel van zulke mensen als Abraham, 
Jakob, Jozef, Mozes, David en anderen. Het is in deze loop van de Bijbelse geschiedenis dat de 
christelijke gemeente haar verantwoordelijkheid heeft geërfd om aan de wereld het hoogtepunt van 
Gods verlossingsplan in Jezus te introduceren.

In zijn verdediging van het evangelie van Jezus presenteerde Stefanus een panoramisch beeld 
van de verlossingsgeschiedenis en trok een tijdlijn vanaf Gods roeping van Abraham (Handelingen 
7:2) naar Jezus, aan de rechterhand van de Vader (Handelingen 7:55). Deze historische tijdlijn 
schetst de ups en downs, de opkomst en val, de trouw ten opzichte van en het verraad van God door 
zijn uitverkoren volk, als de indrukwekkende mijlpalen in de verlossingsgeschiedenis van de 
mensheid. Op die tijdlijn richtte Stefanus mijlpalen op van mannen, vrouwen en gebeurtenissen—de
roeping van Abraham; het geven van het verbond; de trouw van Jozef; Mozes de bevrijder en de 
voorspeller van een 'profeet zoals ik'; de tabernakel in de woestijn; David; Salomo en de tempel; en 
daarna, meer recent, het verraad van en de moord op de 'Rechtvaardige'. Het is deze geschiedenis 
van vervulling en verraad die het voornaamste gedeelte vormde van Stefanus' getuigenis dat 'door 
het hart van zijn toehoorders sneed' (vgl. Handelingen 7:54, NBG). Toen het geloof van Stefanus 
die tumultueuze reis van de geschiedenis ondernam, 'sloeg Stefanus,vervuld van de heilige Geest, 
zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus' (vgl. Handelingen 7:55). De 



gemeente begreep vanaf toen dat Jezus het onontkoombare steunpunt van de geschiedenis en de 
propeller van de voorwaarste beweging van de gelovigen/getrouwen is, totdat de 
geloofsgemeenschap samengaat met de gemeenschap van de hemel.

Denk over het volgende na: Lees Handelingen 7:51. Wat betekenen de volgende uitdrukkingen: 
'hardnekkigen'; 'onbesnedenen van hart en oren' [SV, NBG]? Wat zijn enige manieren waarop wij 
trouw lijken te zijn in de uiterlijkheden en rituelen van godsdienst, terwijl we de kracht van waar 
geloof ontkennen? 

II. Ons geloof verkondigen
(Herhaal Handelingen 8 met uw groep)

'God gaat Zijn ongekende gang vol donkere majesteit ('God moves in a mysteriously way His 
wonders to perform')!' Dat zingen wij, maar in de ervaring van de eerste gemeente was Gods 
uitwerking een krachtige en zichtbare realiteit. Merk twee feiten op. Ten eerste: Saulus, een van de 
mannen die verantwoordelijk waren voor de steniging van Stefanus en voor de daarop volgende 
massavervolging van christenen (Handelingen 8:1-3, 26:9-11), werd de meest krachtige verkondiger
van Jezus. Ten tweede: vanwege de vervolging, ontketend na Stefanus' martelaarschap, werden 
christenen 'allen verspreid … over Judea en Samaria' (Handelingen 8:1). 

Een van die verspreide christenen was Filippus de diaken. Filippus ging in de richting van 
Samaria, waar Jezus eens een vrouw van lichte zeden had bijgestaan (Johannes 4). Filippus' werk 
markeerde een wonderbaarlijke stap voorwaarts voor het evangelie, zozeer dat Petrus en Johannes 
helemaal vanuit Jeruzalem reisden om voor zichzelf te verifiëren dat het evangelie inderdaad een 
vruchtbare grond in Samaria had gevonden. De apostolische aanwezigheid bracht Samaritaanse 
gelovigen de belofte en kracht van de heilige Geest. Ook al vond de gemeente haar oorsprong en 
groei in Samaria, de pionier van die opdracht werd gevraagd om verder te gaan. Een evangelist is 
voortdurend op reis om een nieuw werkterrein voor het evangelie te vinden en Filippus vond 
zichzelf spoedig rijdend in een wagen met een Ethiopische functionaris die vanuit Jeruzalem op 
weg naar huis was. Fantastisch is de werking van de heilige Geest. Filippus' studie met de Ethiopiër 
leidde tot zijn doop op de weg naar Gaza en opende Ethiopië voor het evangelie. Daarna ontving 
Filippus de evangelist nieuwe orders van de heilige Geest en hij nam de Middellandse Zeeroute 
naar Caesarea en predikte in elke plaats van Asdod tot zijn uiteindelijk bestemming, de Romeins-
Griekse stad Caesarea. Een evangelist is een prediker van het evangelie met zijn schoenen altijd aan
en marcheert op de orders van de heilige Geest. Die waarheid ligt sindsdien achter het verhaal van 
de christelijke opdracht.

Denk over het volgende na: Tussen Filippus en de Ethiopische functionaris waren er veel 
scheidsmuren: ras en nationaliteit, religie, sociale status, economie, kleur, enzovoort. Filippus had 
de Ethiopiër om een aantal redenen uit de weg kunnen gaan, maar hij was in de eerste plaats een 
evangelist. Hij is de bode van goed nieuws. Hij had geen keuze dan te gaan en een gesprek te 
beginnen.



Les 5 De bekering van Saulus
28 juli-3 augustus

Kerntekst: Handelingen 26:8-19

Stap 1—Toepassen

In het boek Handelingen gebruikt Lucas de naam 'Saulus' 25 keer en 'Paulus' 129 keer. Wat is de 
betekenis van de twee namen? De apostel geeft zelf een aanwijzing in Handelingen 26:14: '… 
hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u 
Mij?' (HSV). Als farizeeër was Saulus goed bedreven in het Hebreeuws (of de meer gangbare vorm:
het Aramees) en in die taal was zijn naam Saulus. De Griekse naam is echter Paulus. Gegeven dat 
zijn roeping is om een apostel voor de heidenen te zijn, waarvan velen Grieks spraken, leek de 
apostel er de voorkeur aan te hebben gegeven om de Grieks vorm van de naam te gebruiken. De 
apostel was een meester in contextualisatie: 'Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval 
enigen te behouden' (1 Korintiërs 9:22, HSV).

Stap 2—Vraag om over na te denken 

Wat zijn enige manieren waarop we de prediking van het evangelie kunnen contextualiseren?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Saulus de vervolger 
(Herhaal Handelingen 7:58; 8:1, 3; 26:9-11 met uw groep)

De eerste vier verwijzingen naar Saulus in Handelingen schetsen zijn leven als een vervolger van de
eerste christenen. In de eerste verwijzing staat Saulus de kleren te bewaren van de mannen die 
Stefanus naar de dood sleurden (Handelingen 7:58). Ten tweede: in Handelingen 8:1 staat 
opgetekend dat Saulus aan Stefanus' dood goedkeuring gaf—een daad die leidde tot zijn verkiezing 
tot 'lid van het Sanhedrin'.—Ellen G. White, Van Jeruzalem tot Rome, blz. 74. Het zoeken naar 
macht begint vaak met een stil compromis en verandert dan snel om de weg te omarmen van de 
bevordering van het ik. Eén slechte daad leidt tot een andere nog gewaagdere daad. Elke slechte 
daad leidt, stap voor stap, tot de verkoop van iemands geweten aan de hoogste bieder. Ten derde: in 
Handelingen 8:3 doet Saulus zijn duivelse zet in Jeruzalem en 'probeerde de gemeente te 
vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten 
in de gevangenis.' Ten vierde: Handelingen 9:1 laat zien dat Jeruzalem niet genoeg was om te 
voldoen aan de onderdrukking van de gelovigen door de jonge farizeeër. Paulus' ijver om de 
gemeente weg te vagen, drijft hem aan om naar Damascus te gaan, waar een aanzienlijk aantal 
volgelingen van Jezus leefde. Zijn missie van de dood heeft nu het zegel van de hogepriester in 
Jeruzalem (Handelingen 9:1). 'Een tijdlang was hij [Saulus] een machtig instrument van satan om 
diens opstand tegen de Zoon van God door te zetten.'—Ellen G. White, Van Jeruzalem tot Rome, 
blz. 74. Toen kwam dat verblindende visioen op de weg naar Damascus.

Denk over het volgende na: Gamaliël was een toonaangevende farizeeër en een vermaarde leraar 
van het Jodendom. Het was Gamaliël die de farizeeërs weerhield van hun complot om de apostelen 
te doden, door zijn verstandige advies dat als het christendom 'Gods werk is, zult u niets tegen hen 
kunnen uitrichten' (Handelingen 5:39). Saulus was de briljante student van Gamaliël. Wat was er 
dan de oorzaak van dat Saulus tegen de raad van zijn leraar inging en doorging met zijn dodelijke 
missie tegen christenen?



II. Saulus de bekeerling
(Herhaal Handelingen 9:1-19, 22:1-10, 26:12-18 met uw groep)

Wanneer God iemand nodig heeft om een opdracht te vervullen, vind hij degene die hij uitkiest. 
Vandaar Abraham uit Ur, Mozes in de woestijn, Daniël in Babel, Ester in Medo-Perzië, de Doper in 
de woestijn, Petrus uit de vishandel in Galilea. En Saulus uit Tarsus. De bekering van Saulus van de 
verwoester van het christendom tot de belangrijkste evangelist en wereldzendeling ervan, is van 
zeldzaam belang. De ontmoeting met Jezus en het verblindende visioen op de weg die Damascus 
naderde, veranderden Saulus van de gezworen vijand van het christendom in de belangrijkste 
verdediger ervan. De weg naar Damascus dwaalde en werd in plaats van een pad tot moord een 
afspraak met de opgestane Jezus. 'Saul, Saul, waarom vervolg je mij?' kwam de stem uit de hemel 
(Handelingen 9:4). 'Wie bent u, Heer?' wilde de vervolger weten (Handelingen 9:5). Het antwoord 
ontzette Saulus: 'Ik ben Jezus' (Handelingen 9:4). Jezus is altijd de Onderbreker in het leven van de 
mens—van het leven van Nicodemus de farizeeër, Jaïrus de leider van de synagoge, de weduwe van
Naïn, de naamloze vrouw bij de Samaritaanse bron, de centurio met een zieke knecht, Lazarus en 
zijn zusters, Simon de melaatse,  Annas and Kajafas, Herodes en Pilatus, tot het leven van Saulus en
ontelbare anderen. Gezegend is degene die zich overgeeft aan die goddelijke onderbreking. Saulus 
gaf zich over aan Jezus en stelde die belangrijkste vraag in het leven: 'Heere, wat wilt U dat ik doen 
zal?' (Handelingen 9:6, HSV). Saulus' bekering was volledig en in Damascus zou hem over zijn 
toekomst worden verteld.

Denk over het volgende na: De opgestane Jezus stelde Saulus de scherpe vraag: 'Waarom vervolg je
mij?' (Handelingen 9:4). De implicatie van de vraag is verreikend: elke gedane handeling of elk 
gesproken woord tegen iemand die die persoon aantast, wordt door Jezus gezien als tegen hem 
gedaan. Hoe informeert Jezus' vraag aan Saulus de relationele aspecten van uw leven? 

III. Saulus de apostel 
(Herhaal Handelingen 9:26-30, 26:12-19 met uw groep)

De verandering van Saulus van de meest gevreesde vervolger van de gemeente in haar meest 
gepassioneerde verdediger is een verhaal zonder parallel. Wat gebeurde na de ontmoeting met Jezus
op de weg naar Damascus, kan worden verzameld uit de verslagen in Handelingen 9 en Galaten 
1:15-24: (1) Wanneer Ananias die warme woorden van welkom uit: 'Saul, broeder', stort de 
vijandelijkheid tegen christenen van Saulus de vervolger in (Handelingen 9:17). Ananias doopt 
Saulus. (2) Saulus predikt in Damascus overtuigend over Jezus. (3) Saulus gaat naar Arabia 
(Galaten 1:17) voor gebed en overdenking en voor goddelijke openbaring hoe hij zijn Heer het 
beste kan dienen. (4) Saulus gaat terug naar Damascus en dient daar drie jaar. (5) Saulus keert terug 
naar Jeruzalem om zich bij de discipelen te voegen (Handelingen 9:26). (6) De apostelen zijn niet 
zeker van Saulus' bekering, en er is nog een bekeerling voor nodig—Barnabas—om aan de 
apostelen te verklaren hoe Saulus 'onderweg de Heere gezien had … en hoe hij in Damascus 
vrijmoedig gesproken had in de Naam van Jezus' (Handelingen 9:27, HSV). (7) Saulus blijft in 
Jeruzalem en predikt vrijmoedig, maar de Griekse bevolking staat hem naar het leven. (8) Saulus 
vlucht naar zijn geboorteplaats, Tarsus. (9) Misschien zou Saulus de vergeten man van de 
christelijke geschiedenis zijn geweest, ware het niet vanwege het wonder van hoe de heilige Geest 
werkt. De apostelen, die hoorden van een fantastische, multiculturele groei die plaatsvond in de 
gemeente van Antiochië, stuurden Barnabas om een onderzoek in te stellen. Door Barnabas' komst 
breidde de gemeente zich verder uit en Barnabas reisde helemaal naar Tarsus om Saulus te 
recruteren om hem in Antiochië bij te staan (Handelingen 11:25, 26). Spoedig marcheerde het 
Saulus-Barnabas team uit op de eerste zendingsreis van de gemeente—een reis die nog steeds de 
wereldbol rondgaat, de Meester verwachtend, die beloofde terug te keren 'als het goede nieuws 
(andere vertalingen: 'Evangelie) over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd' (Matteüs 
24:14).



Denk over het volgende na: Het bloed van martelaren is het zaad van de gemeente. Neem een paar 
momenten om erover te praten hoe het martelaarschap van Stefanus, en de vervolging die daarop 
volgde, hielp om de snelst mogelijke groei van de eerste gemeente te vergemakkelijken.



Les 6 Het zendingswerk van Petrus
4-10 augustus

Kernteksten: Handelingen 9:32-43, Handelingen 10

Stap 1—Toepassen

Petrus kende Jezus persoonlijk. Petrus kon spreken over de kunst van het vissen, of de vangst nu 
vissen was of mensen. Met Christus als focus kon Petrus spreken over de genezing van zijn 
schoonmoeder, de spijziging van de vijfduizend, de berg van de verheerlijking, de man bij het bad, 
de tien melaatsen, de wandeling op de zee, Lazarus, zijn eigen verloochening van Jezus, de kus van 
Judas, het kruis en de opstanding. Voor Petrus was het leven geen vertelling van gebeurtenissen, 
maar het delen van een zekerheid. Zijn leven was een ooggetuigenverslag van wat de Heer heeft 
gedaan en kan doen!

Stap 2—Vragen om over na te denken en toepassingsvragen

Petrus was vaak iemand van dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden. Als scheidspunt kan worden 
opgemerkt Petrus vóór het Pinksterfeest en Petrus ná het Pinksterfeest. Wat gebeurde er werkelijk 
met Petrus dat de verandering in zijn leven authentiek maakte? Hoe beïnvloedt het ontvangen van 
de heilige Geest iemands geestelijk leven?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Petrus: degene die voor de leken zorgde
(Herhaal Handelingen 9:32-35 met uw groep)

In de geschiedenis van zending en gemeentegroei merken we vaak een vreemd verschijnsel op. De 
voornaamste evangelist achter de vooruitgang lijkt vaak zo geheel in beslag genomen door groei in 
ledental, ontwikkeling en fondsenwerving, dat de noodzaak voor persoonlijk contact en bezoek aan 
de leden wordt verwaarloosd of aan anderen wordt toegewezen. Hoewel verdeling van arbeid een 
belangrijk concept in dienstwerk is, moeten leiders het contact met de grass roots (de basis) niet uit 
het oog verliezen. Petrus, wiens prediking Jeruzalem deed schudden en aan de basis stond van de 
grote golf van gemeentegroei, stelt ons een goed voorbeeld van pastoraal bezoek: 'Petrus reisde 
door het land' (andere vertalingen: 'overal rond') (vgl. Handelingen 9:32) om de gelovigen te 
versterken en te bemoedigen. Hij kwam in Lydda, waar hij Eneas ontmoette, die al acht jaar 
verlamd en bedlegerig was. Aan hem bracht Petrus genezing met de woorden: 'Jezus Christus 
geneest u!' (Handelingen 9:34). De apostel-predikant-evangelist wilde niet dat de gelovigen in 
Lydda de hoofdzaak zouden missen: genezing is belangrijk, maar belangrijker is om te bevestigen 
dat Jezus Christus is de Genezer is. In hem is de 'wonder-werkende macht' van de Schepper. 

Spoedig vindt er nog een wonder plaats. Elf mijl ten noordwesten van Lydda in Joppe ervaart de 
gemeente plotseling een pijnlijke leegte in haar midden: Dorcas, een vrouw 'vol van goede werken 
en aalmoezen' sterft (vgl. Handelingen 9:36, SV)—een vrouw die haar geloof en roeping serieus 
nam en het evangelie liet spreken door middel van de taal van ´tunica's en mantels' (Handelingen 
9:39). Jezus herstelt Dorcas in haar dienstwerk van naald en draad en laat de weduwen van Joppe 
met een gebroken hart opnieuw glimlachen.

Denk over het volgende na: Dan een derde wonder: Petrus 'bleef nog enige tijd (HSV: 'veel dagen') 
in Joppe, bij Simon, een leerlooier' (Handelingen 9:43). Een leerlooier werkt met leer en behandelt 
de huid van dode dieren—een bezigheid die Simon de leerlooier 'onrein' maakte (vgl. Numeri 
19:11–13), nauwelijks het soort gezelschap dat een conscientieuze Jood erop na zou houden. Hoe 
begonnen de scheidsmuren tijdens deze ontmoeting in te storten? 



II. Petrus: degene die de grenzen overstak
(Herhaal Handelingen 10 met uw groep)

'God gaat Zijn ongekende gang vol donkere majesteit ('God moves in a mysteriously way His 
wonders to perform')' (William Cowper). Zo werkte hij lang geleden in het leven van Petrus en 
Cornelius. Het verhaal vertelt ons hoe God de scheidsmuren tussen Jood en heiden afbrak, zodat 
één verenigd lichaam van Christus tevoorschijn kon komen. Voor factoren die tot ongelijkheid 
leiden/onenigheid brengen—Jood of heiden, mannelijk of vrouwelijk, slaaf of vrije, blank of zwart, 
rijk of arm—is geen plaats in de gemeenschap van de gekruisigde en opgestane Heiland. Petrus 
verkondigde nog niet ten volle dat Christus 'onze vrede [is], die de twee één heeft gemaakt en de 
tussenmuur, die scheiding maakte ... weggebroken heeft ... om in Zichzelf ... de twee tot één nieuwe
mens te scheppen' (Efeziërs 2:14, 15, NBG). Petrus begon echter aan het leerproces: hij koos ervoor
om bij een leerbewerker in Joppe te blijven.

De heilige Geest wilde dat Petrus meer over christelijke relaties zou begrijpen en, door middel 
van dat middagvisioen op het (dak)terras van de leerlooier, werd de apostel getoond dat hij noch de 
autoriteit noch het recht had om om welke persoon dan ook onrein of onaanraakbaar te noemen. Dat
was de wezenlijke bedoeling, zoals Petrus later zou leren, van het visioen van de reine en de onreine
schepselen die Petrus was bevolen om 'zijn gang te gaan (andere vertalingen: 'op te staan') … te 
slachten en te eten' (vgl. Handelingen 10:13). God droeg Petrus op naar beneden te gaan en een 
ontmoeting te hebben met de nieuwe realiteit die het evangelie had teweeggebracht: Cornelius' 
afgezanten stonden aan de deur. Petrus begreep de boodschap snel: 'God heeft me duidelijk gemaakt
dat ik geen enkel mens als verwerpelijk (andere vertalingen: 'onheilig') of onrein mag beschouwen' 
(Handelingen 10:28). De apostel was klaar om de grote barrière tussen Jood en heiden te 
doorbreken en het huis van Cornelius binnen te gaan. God deed de rest. 

Eerder was Cornelius, een Romeinse centurio in Caesarea, in gebed. Een vrome, God vrezende, 
vrijgevige man van gebed (Handelingen 10:2), Cornelius was op zijn knieën voor de afspraak met 
God om 3:00 p.m. Als antwoord op zijn aanhoudend zoeken naar waarheid en zijn ernst om meer 
over God te weten, gaf een engel Cornelius opdracht om Petrus uit Joppe te halen, zo'n veertig mijl 
ten zuiden van Caesarea. Geen zoeken naar de waarheid van het evangelie gaat onopgemerkt 
voorbij aan de Ene die de Waarheid en het Leven is. Ernstig zoeken naar waarheid maakt 
onmiddellijk plaats voor hemelse tussenkomst om de zoeker te hulp te komen.

Uitgerekend Petrus' eerste woorden in het huis van Cornelius waren eenheid in het evangelie: 
God laat geen partijdigheid zien tussen Jood eenheid en heiden, en Jezus Christus is Heer van allen 
(Handelingen 10:34-36). Waar eenheid en harmonie een essentiële eis van het evangelie worden, is 
dit het meest bevestigende signaal dat de heilige Geest in actie is. En zo gebeurde het, zelfs voordat 
Petrus zijn prediking kon afmaken, dat: 'de heilige Geest op allen viel, die het Woord hoorden' 
(Handelingen 10:44, SV). 'Allen, die' omvatten de besnedenen en de onbesnedenen, Joden en 
heidenen, mannen en vrouwen. Tegenover zo'n onbetwistbare goedkeuring uit de hemel, wie zijn 
stervelingen om zich vast te klampen aan muren die scheiding maken? Het huis van de centurio 
werd de eerste plaats waar zulke muren van haat en scheiding door de heilige Geest werden 
afgebroken.

Denk over het volgende na: Het verslag van de Schepping kondigde aan dat de mensheid, 
geschapen naar Gods beeld, een gemeenschappelijke eenheid had geërfd (Genesis 1:26). Het kruis 
bevestigde dat er in Christus 'geen Joden of Grieken meer [zijn], slaven of vrijen, mannen of 
vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus' (Galaten 3:28). Waarom hebben we dan nog steeds 
verdeeldheid binnen christelijke gemeenschappen? Hoe rekenen we af met dit probleem? Waar 
moet de oplossing beginnen?



Les 7 De eerste zendingsreis van Paulus
11-17 augustus

Kerntekst: Handelingen 13

Stap 1—Toepassen

Antiochië verschafte haar inwoners veiligheid, rijkdom en de zekerheid van godsdienstige 
onverschilligheid. De vluchtende gelovigen vestigden zich echter in Antiochië met een hoger doel: 
het onmogelijke mogelijk laten worden. Antiochië liet zien dat het christendom een huis zonder 
muren kon zijn. Het werd zodanig. Het was echter niet het werk van de Jood dat het zo maakte. 
Noch was het de volharding van de heiden. Of de gecombineerde goedheid van beide. Nee, het was 
het 'bewijs van Gods genade' (vgl. Handelingen 11:23). 

Stap 2—Vraag om over na te denken/Toepassingsvraag 

Hoe kan zulke genade aan het werk worden gezien in uw gemeente of gemeenschap? Wat zijn enige
concrete manieren waarop uw gemeente persoonlijk in uw gemeenschap een waardering/erkenning 
voor de uitwerking van Gods genade kan aanmoedigen?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Opdracht voor Cyprus 
(Herhaal Handelingen 13:4-12 met uw groep)

1. Cyprus had het evangelie al ontvangen van degenen die de vervolging ontvluchtten, die na de 
steniging van Stefanus werd ontketend, en het is vanuit Cyprus dat de eerste predikers van het 
evangelie naar Antiochië afdaalden (Handelingen 11:19, 20). Uiteindelijk probeerde Antiochië's 
geloofsgemeenschap, gedreven door de heilige Geest, een stad die bekend stond als de 'koningin 
van het Oosten' te veranderen in een wereldcentrum voor het goede nieuws van Jezus Christus. En 
zo arriveerden Barnabas, de autochtone zoon, en Paulus, de vroegere vervolger, in Cyprus om aan 
hun eerste zendingsreis te beginnen
2. Paulus' introductie van het evangelie aan Sergius Paulus, de proconsul van Cyprus, in Pafos, was 
de eerstbekende van zo'n introductie van het evangelie die aan een Romeinse proconsul werd 
gegeven. Satan was vastbesloten om Paulus' poging te verstoren. Een tovenaar kwam Satan in het 
hof van Paulus te hulp, een man met de naam Barjezus (zoon van Jezus). Paulus confronteerde de 
magiër met wat hij was: de zoon van de duivel, een instrument in de handen van Satan om te 
verhinderen dat het licht van de waarheid Paulus zou bereiken. Het onmiddellijke wonder waarbij 
de magiër blind werd, overtuigde de proconsul van de geloofwaardigheid van Paulus' boodschap. 
Paulus was 'diep onder de indruk', niet zozeer omdat de magiër blind werd, maar van de 'leer des 
Heren' (Handelingen 13:12, NBG). 

Denk over het volgende na: De opdracht voor Cyprus markeert een belangrijke overgang. Voor de 
eerste keer vermeldt Lucas 'Saulus (die ook Paulus genoemd wordt)' (Handelingen 13:9, HSV). 
Vanaf dat ogenblik verdwijnt de naam Saulus, alsof er de aandacht op wordt gevestigd dat Paulus, 
de apostel voor de heidenen, was gekomen. Het meest deugdzame moment in het verhaal is echter 
Barnabas' onderworpen en nederige reactie op Paulus' vooruitgang. Tot dát moment was Barnabas 
nummer één en zonder hem zou Paulus misschien een vergeten factor zijn geweest. De man die 
Paulus meebracht om zich bij hem te voegen, neemt nu echter bescheiden de tweede plaats in 
zonder gemopper. Voor Barnabas, van wie de naam 'de zoon van de vertroosting' betekent, is de 
opdracht belangrijker dan degene die het doet. Wat voor lessen kunnen we van Barnabas leren?



II. Opdracht voor Antiochië in Pisidië
(Herhaal Handelingen 13:14-52 met uw groep)

Paulus's preek in Antiochië in Pisidië is misschien de meest complete preek van de apostel die 
opgetekend staat. De preek verklaart dat geschiedenis geen toeval is, maar in plaats daarvan Gods 
actieplan is om zijn wil in vervulling te doen gaan. Deze filosofie is in overeenstemming met het 
denken van andere, eerdere apostolische leiders, namelijk Petrus en Stefanus. Door alle preken heen
domineert één thema: God is een God van de geschiedenis en de Heer van het universum. Zijn 
universele boodschap is dat zijn liefde, barmhartigheid en genade voor allen toepasselijk zijn—
zowel Joden als heidenen—en dit nieuws is van eeuw tot eeuw doorgegeven vanaf de tijd van 
Abraham tot de tijd van Christus Jezus. Paulus stelt dat de verbinding tussen het oude en het 
nieuwe, tussen de profeten en het evangelie, tussen hoop en vervulling, in het leven en dienstwerk 
van Jezus wordt gevonden. Jezus is de vervulling van de Messiaanse hoop van Israël en in hem 
bereikt de nationale geschiedenis van de Joden haar hoogtepunt. Vanaf dat moment is de redding 
van zowel Joden als heidenen afhankelijk van de manier waarop deze groepen mensen zich 
verhouden tot de reddende genade van Jezus. 

Paulus' preek bereikt haar apex in Handelingen 13:26-39 met deze opvallende/belangrijkste 
punten: (1) God heeft, door middel van Jezus, zijn verlossingsplan geopenbaard; deze openbaring 
staat vanaf Abraham tot Christus centraal in de geschiedenis van Israël. (2) Hoewel de mensen voor 
wie Christus is gekomen, hem verwierpen en hem kruisigden, kon God niet worden verslagen. 
Inderdaad was in Gods plan  de kruisiging het ultieme offer voor de zonden van de wereld. (3) Niet 
alleen bracht Jezus zichzelf als een offer voor zonden, maar hij stond op uit de doden als 
overwinnaar over de zonde en de dood. Hij is de ultieme overwinnaar. (4) Jezus' overwinning over 
de zonde en zijn opstandingsmacht zijn beschikbaar gemaakt voor ieder die in Hem gelooft—zowel 
Jood als heiden—zodat allen de gemeenschap van de nieuwheid in Jezus mogen genieten.

Denk over het volgende na: Toen het zendingsteam in Perge arriveerde op weg naar Antiochië in 
Pisidië, vond een verdrietige gebeurtenis plaats: Johannes Marcus besloot met de opdracht te 
stoppen en naar huis in Jeruzalem terug te keren. Er wordt geen reden gegeven. Marcus' vertrek 
werd echter zo omstreden dat, toen de apostelen zo'n drie jaar later de tweede zendingsreis planden, 
Paulus weigerde Marcus mee te nemen. Barnabas stond er echter op om Marcus mee te nemen. Het 
twistgesprek werd zo hevig dat het zendingspaar uit elkaar ging. Wat Marcus betreft: de heilige 
Geest gebruikte hem uiteindelijk in een taak die niet minder belangrijk was: hij schreef het 
evangelie dat zijn naam draagt, het eerste evangelie dat terloops geschreven zou worden. Jaren later 
schreef Paulus, een bejaarde gevangene in Rome, aan Timoteüs: Breng Marcus 'mede, want hij is 
mij van veel nut voor de dienst' (2 Timoteüs 4:11, NBG). Het heeft een lange tijd geduurd voordat 
Paulus inzag dat genade het geven van tweede kansen betekent. Een gelovige schiet op een moment
misschien tekort, maar voor degene die 'in de beschutting (andere vertalingen: 'schuilplaats') van de 
Allerhoogste woont' (Psalmen 91:1), hoeft geen van de keren die we vallen, blijvend te zijn.



Les 8 De vergadering in Jeruzalem
18-24 augustus

Kerntekst: Handelingen 15:8, 9 

Stap 1—Toepassen

Sommige christenen vertrouwen serieuzer op een subjectieve 'geest' ervaring om Gods wil te leren 
kennen. Anderen benaderen dit op een objectieve manier en vertrouwen serieuzer op de Bijbel. 
Handelingen 15 laat ons zien dat deze twee beginselen harmonieus moeten samenwerken. Hoewel 
de partij van de farizeeërs waarschijnlijk meer expliciete teksten aangaande de besnijdenis van 
heidenen hadden, waren de apostelen getuigen geweest van de doop met de Geest van heidenen én 
hadden zij geschriften om die ervaring te contextualiseren en te interpreteren. Daag de groep uit om 
diep na te denken over het in evenwicht brengen van persoonlijke ervaring met bijbelse interpretatie
en vice versa.          

Stap 2—Vraag om over na te denken

Beeld u zichzelf in dat u bij de vergadering in Jeruzalem zit, terwijl u zorgvuldig naar de 
argumenten luistert. Doe alsof u niet het 'juiste' standpunt weet. Wees eerlijk: bezit u een zienswijze 
over de relatie tussen de Schrift en ervaring die beter bij de pro- of anti-besnijdenis partij past? Wat 
vertelt die zienswijze u over uzelf? 

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Het Debat
(Herhaal Handelingen 15:1-7 met uw groep)

Men kan bijna de lijst Schriften horen die de gelovige farizeeërs moeten hebben opgesteld, toen zij 
beraadslaagden over de heiden/besnijdenis kwestie (Handelingen 15:5, 7). De teksten over 
besnijdenis zijn duidelijk, gebiedend en omvatten vaak specifiek de 'vreemdeling' (Genesis 17:12-
14, 27; Exodus 12:44, 48; Jozua 5:4-9). Er zijn geen teksten die daarmee in strijd zijn. In tekstuele 
zin zou hun argument onweerlegbaar lijken. Ook zou gezond verstand kunnen bepleiten dat Jezus 
de Joodse Messias was, die tot de Joodse natie kwam zoals voorzegd in de profetische heilige 
geschriften van de Joodse godsdienst. Is het zo vergezocht om te zeggen dat iemand een Jood moet 
worden om baat te vinden bij een Joodse Redder? Met de rite van de besnijdenis zou dat gewoon 
worden bereikt.

Denk over het volgende na: Als de farizeeërs protestanten waren geweest, hadden zij misschien 
geappeleerd aan Sola Scriptura voor hun ondersteuning. Wat zou uw reactie zijn op deze 
redenering?

II. Getuigenis, de Schrift en het verhaal van Israël
(Herhaal Handelingen 15:7-21 met uw groep)

Voor Joden uit de eerste eeuw valt de inauguratie van Gods koninkrijk op aarde in de laatste dagen 
samen met de komende Messias (Marcus 1:14, 15; Hebreeën 1:1, 2), het herstel van de Davidische 
monarchie (Jesaja 9:6, 7; Matteüs 21:9), de vernieuwing van het verbond (Jeremia 31:31-34) en de 
geestelijke/nationale verlossing van de natie Israël (Jesaja 66:17-24, Handelingen 1:6). De eindtijd-
activiteit van de heilige Geest was wezenlijk in die collage van gebeurtenissen (Jesaja 32:14-18, 
Lucas 4:17-21; vergelijk met Jesaja 61:6, Handelingen 2:17). Toen Petrus dus getuigde dat de 
heilige Geest aan de heidenen was gegeven (Handelingen 15:8), versterkte dit het idee dat Gods 



redding voor Israël in de laatste dagen in werking was en zich op wonderbaarlijke wijze uitstrekte 
naar de naties (dat wil zeggen: de heidenen) zoals geprofeteerd. Van het aantrekken en de toevloed 
van heidenen naar Israël (Jesaja 49:6, 60:1-3, Jeremia 33:9, Micha 4:2, etc.), en daardoor in haar 
reddende verbondsrelatie met Yahweh, wordt met recht getuigd in de profeten (waarnaar Jakobus op
het punt staat te verwijzen). Hoewel Petrus geen specifieke tekst aanhaalt, beroept zijn getuigenis 
aangaande het geven van de heilige Geest aan heidenen zich dus op het volledige heilbrengende 
verhaal van Israël en plaatst de gebeurtenis in context. In feite had het verhaal van Israël zich veel 
verder bewogen dan het besnijden van een heiden hier of daar of het bereizen van 'landen en zeeën 
om één enkele proseliet te winnen' (Matteüs 23:15). Gods koninkrijk stond op het punt een 
wereldwijd fenomeen te worden en de beperkingen van alle etnische of nationale grenzen te 
doorbreken (Handelingen 1:8), en de farizeeër bleef misschien nog steeds vastzitten aan het feit dat 
Abraham allen in zijn huis besneed. God begon met de 'laatste acte' van het grote drama van Israëls 
profetische bestemming; omgekeerd zaten sommigen van de gelovigen theologisch gezien nog 
steeds vast in 'Acte 1'.

Redding wordt in historische en profetische zin uitgedrukt, maar ook in inwendig zin. Zij was 
altijd bedoeld om het hart mede op te nemen. Petrus haalt God bij de gebeurtenissen die tijdens het 
congres worden besproken, omdat alleen hij kan getuigen aangaande het hart. God 'heeft getuigenis 
aan hen [de heidenen] gegeven door hun de Heilige Geest te geven (Handelingen 15:8, HSV). Maar 
wat getuigde hij over hen? Inderdaad dat hun hart 'door het geloof [was] gereinigd' (Handelingen 
15:9, HSV). Deze 'reiniging van het hart' echoot, samen met de kwestie van de besnijdenis, de oude 
oproep tot een besneden hart (Deuteronomium 10:16, 30:6, Jeremia 4:4). Paulus had dit verband al 
doen uitkomen door te verwijzen naar de ware Jood als in het bezit zijnde van een besneden hart 
'naar de Geest' (Romeinen 2:29). Als God echter al had getuigd dat de heidenen besneden/gereinigd
naar het hart waren en het bewijs van deze geestelijke besnijdenis niet minder dan een heidens 
Pinksterfeest was, is het geen wonder dat Petrus ertegen waarschuwt om 'God op de proef te stellen'
(vgl. NBG), alsof God zijn bedoelingen in deze kwestie niet had bekendgemaakt. 

Petrus eindigt met een thema waarmee hij is begonnen. God heeft 'geen onderscheid gemaakt 
tussen ons [besneden Joden] en hen [onbesneden heidenen]' bij het geven van de Geest. Evenzo 
zullen zowel de besnedenen als de onbesnedenen worden gered 'door de genade van de Heer Jezus' 
(Handelingen 15:9, 11).

Het bewijs was geleverd. Petrus, Paulus en Barnabas hadden getuigd dat het profetische drama 
van God onder heidenen in hun dienstwerk bezig was vervuld te worden. Het was echter Jakobus 
die zou bevestigen dat hun getuigenis zich aansloot bij het profetische script door de profeten aan te
halen. God zou 'een volk voor zijn naam' uit de heidenen vergaderen (vgl. Handelingen 15:14, 
NBG).   
  
Denk over het volgende na: Getuigenis, de Schrift en het verhaal van Israël werden volledig 
tentoongespreid in het debat in Jeruzalem. Hoe staat een verhalend lezen van het Oude Testament 
(dat wil zeggen: het Oude Testament als een verhaal lezen) boven een 'alles of niets' benadering om 
de Schrift te begrijpen, wat ervoor pleit dat ofwel alle oudtestamentische vereisten nog steeds van 
kracht zijn of geen daarvan dit zijn?



Les 9 De tweede zendingsreis
25-31 augustus

Kernteksten: Handelingen 16:6-10; 18:9, 10 

Stap 1—Toepassen

Pijn en lijden in de wereld is het nummer één feit dat wordt gebruikt om het bestaan van God te 
ontkennen. Hoewel christenen misschien niet voor precies dat argument zwichten, ontkennen zij 
misschien op een vergelijkbare manier Gods aanwezigheid in hun leven vanwege pijn en lijden. 
Breng op de klas over dat het lijden een complexe kwestie is en dat we langzaam zouden moeten 
zijn om aan te nemen dat lijden betekent dat je door God bent verlaten?

Stap 2—Toepassingsvraag

Aan hoeveel redenen voor het lijden kunt u denken en hoe is God bij elk geval betrokken?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Onnodige hindernissen verwijderen
(Herhaal Handelingen 16:1-5 met uw groep)

De ironie is opmerkelijk, naarmate men zich beweegt van de uitspraak over de besnijdenis in de 
vergadering in Jeruzalem (Handelingen 15:19, 20) naar de volgende vermelding die juist over 
besnijdenis gaat (Handelingen 16:3). Met een brief waarin de noodzaak voor de verbondsrite nietig 
wordt verklaard in de ene hand, en een snij-instrument in de andere, verricht Paulus de besnijdenis 
van Timoteüs. De reden die wordt gegeven is 'ter wille van de Joden' (Handelingen 16:3). Het was 
één kwestie om gelovige heidenen van de besnijdenis vrij te stellen, maar een totaal andere kwestie 
om Joden zélf van de oude rite vrij te stellen. Paulus beschouwt besnijdenis, aan de andere kant, 
persoonlijk als een niet-kwestie en herhaalt in diverse brieven dat noch besneden zijn noch 
onbesneden zijn 'iets voorstelt' (vgl 1 Korintiërs 7:19, Galaten 5:6, 6:15). Paulus wil echter zeker 
niet de reputatie hebben van iemand die de Joden heeft gezegd 'hun kinderen niet … te besnijden' 
(Handelingen 21:21). 

Juist hier, in de nexus van theologische overtuiging en zendingspraktijk laat Paulus echter zien 
dat hij zich altijd bewust is van de overtuigingen van zijn toehoorders en hier aandacht voor heeft. 
Een steeds terugkerende subtekst van zijn missiologie is dat theologische correctheid niet per 
definitie de praktijk dicteert. Verondersteld dat hij hoofdzaken en niet-hoofdzaken erkent, beroept 
Paulus zich in een aantal kwesties op een criterium van belediging. Paulus en Timoteüs geloven 
duidelijk dat besnijdenis onnodig is. Met het doel om hun toehoorders die zij op het oog hebben, 
niet te beledigen, leggen zij zich echter neer bij overtuigingen anders dan die van hunzelf. Zou men 
vlees moeten eten dat aan afgoden is geofferd? Theologisch gezien weet Paulus dat 'een afgod niets 
is' (SV) / 'er geen afgod in de wereld bestaat' (NBG) en geeft toe dat men niet 'meer' is als zij eten of
'minder' als zij zich van dergelijk voedsel onthouden (1 Korintiërs 8:4, 8). Niet alle christenen zijn 
echter overtuigd, dus Paulus verklaart dat het niet is wat je eet, maar met wie wat bepalend wordt 
(Romeinen 14). 

Gevoelig zijn voor het geweten van een ander, niet eenzijdig uw eigen overtuigingen toepassen, 
geen struikelblok zijn—dit zijn de overwegingen die het doeltreffende dienstwerk van de apostel 
Paulus ondersteunden.

Denk over het volgende na: Timoteüs verdient ook erkenning. Hij was degene die echt fysiek lijden 
heeft doorstaan, eenvoudig met het doel om mede-Joden niet te beledigen. Kunt u denken aan 
analoge manieren waarop het voorbeeld van Timoteüs vandaag gevolgd moet worden?  



II. Voorzienigheid in chaos ontdekken
(Herhaal Handelingen 18:9, 10; 2 Korintiërs 11:16-29 met uw groep)

We hebben geen twijfel dat God Paulus tijdens zijn zendingsreizen steeds heeft vergezeld. Als 
Paulus enige twijfel had gehad, zou deze zijn verdwenen voor Gods verzekering in (andere 
vertalingen: 'door') een visioen: 'Ik sta je bij' (andere vertalingen: 'Ik ben met u'), die Paulus in 
Korinte ontving (Handelingen 18:10). Deze onopgesmukte uitleg van God die 'met' iemand is, is 
een waarmerk van goddelijke intimiteit en voorzienigheid. Jacobs zoon Jozef wordt misbruikt door 
'de stamvaders' (andere vertalingen: 'aartsvaders/ patriarchen', maar Stefanus geeft de geruststelling 
dat 'God hem beschermde' (andere vertalingen: 'God met hem was' (vgl. Handelingen 7:9). Petrus' 
verklaring aan Cornelius en zijn familie van Jezus' wonderbaarlijke genezende macht en goede 
werken was dat 'God hem bijstond' (andere vertalingen: 'God met hem was' (vgl. Handelingen 
10:38). Als boekensteunen in het Nieuwe Testament komt Jezus als Immanuël, dat wil zeggen: 'God
met ons' (Matteüs 1:23), en voorafschaduwt hij de eeuwige nieuwe hemel en nieuwe aarde, waar 
“God zelf … bij hen [zal] zijn' (vgl. Openbaring 21:3).     

Wat kan men echter verwachten in een 'met God' leven? Drukt dergelijk partnerschap speciale 
bescherming, goddelijke leiding of innerlijke vrede uit? Misschien all drie, maar merk Paulus' 
samenvatting op van wat zijn 'met God' dienstwerk omvatte: vijf pakkken slaag die elk 40 
zweepslagen min één bevatte; of anders gezegd: 200 zweepslagen min vijf, een 195 zweepslagen in 
totaal; drie geselingen met roeden; één steniging; drie schipbreuken, een nacht en dag stuurloos op 
zee inbegrepen; diverse gevaren; slapeloosheid; honger; dorst; koude en naaktheid (2 Korintiërs 
11:24-27) . . . en uiteindelijk martelaarschap.

De uitgebreide beschrijving van Paulus' leven in Handelingen, een leven waarvan bekend is dat 
het onder de zorg van God staat, biedt gelegenheid om onze verwachtingen van christelijk 
dienstbetoon terecht te laten aansluiten bij de realiteit van een 'met God' leven. Ten eerste: er zou 
moeten worden opgemerkt dat het grote lijden van Paulus de persoonlijke beschermende zorg van 
God niet tenietdoet. Helaas zijn we meestal onwetend van de gebeurtenissen die God verhindert. 
Het is interessant op te merken dat God Paulus in Korinte tóch beloofde dat 'niemand een vinger 
naar je uit zal steken om je kwaad te doen' (vgl. Handelingen 18:10). Het laten genezen van Paulus' 
wonden uit Filippi en het verschaffen van een psychologisch respijt van—naar maatstaven van 
vandaag—marteling, laat zien dat God grenzen aan het lijden kan stellen en dit ook doet (vergelijk 
met Job 1:12, 2:6). 

Ten tweede: het lijden kan grotere doelen dienen. Paulus' geseling en gevangenneming in Filippi 
leidden tot de bekering van een niet bij naam genoemde Romeinse gevangenbewaarder en zijn 
familie. Daar komt bij dat Paulus' beproevingen een reeks gebeurtenissen veroorzaakte, die ertoe 
leidde dat Romeinse stadsbestuurders aan een christelijke apostel hun excuses aanboden 
(Handelingen 16:39). In feite bewees Caesar eer aan Christus. Als laatste kan het lijden dienen om 
onze toewijding aan Christus te bekrachtigen. Paulus geeft uitvoerig een litanie aan lijden weer, dat 
hij heeft verdragen, terwijl hij zijn dienstwerk tegen de aanvallen van schijnapostelen (andere 
vertalingen 'valse apostelen') verdedigde (2 Korintiërs 11:13-29). Woorden zijn goedkoop en het 
betuigen van je godsdienst kan van voorbijgaande aard zijn. Jezus voorspelde dat 'rotsachtige grond'
toehoorders die meteen met vreugde het 'Woord van het Koninkrijk' ontvangen, net zo gemakkelijk 
kunnen 'wegvallen' wanneer verdrukking of vervolging ontstaat. Omgekeerd zou het verdragen van 
verdrukkingen dienen als bewijs van echtheid/oprechtheid. Paulus doorstaat de test en door Gods 
genade zullen wij dit ook doen.

Discussievragen: 
Hoe zou u iemand antwoorden die het gevoel had dat beproevingen het gevolg van Gods 
ongenoegen zouden zijn?



Les 10 De derde zendingsreis
1-7 september

Kerntekst: Handelingen 20:24

Stap 1—Toepassen

Afhankelijk van uw locatie zullen magie en heidendom verschillende culturele invloeden hebben. 
Richt uw opmerkingen en vragen specifiek op de context van uw groep.

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Hoe zou u een medegelovige kunnen helpen, die deel heeft genomen aan syncretistische 
'christelijke' magie?

2. Wat voor belofte zou u kunnen geven aan iemand die bang is voor economische 
ineenstorting bij zijn of haar bekering?

Stap 3—Bijbelcommentaar

I. Wonderen tegenover magie
(Herhaal Handelingen 19:11-20 met uw groep)

Helaas is het vandaag niet ongebruikelijk om te ontdekken dat veel richtingen in de 
wereldgodsdiensten de lezer op een overredende manier ervan proberen te overtuigen dat de 
wonderen, tot stand gebracht door, en door middel van, Petrus en Paulus niet verschilden van die 
van andere shamaanse/heidense tradities, en daarom strikt genomen in termen van magie zouden 
moeten worden uitgedrukt. Er zijn punten van overeenkomst: met zowel goddelijke wonderen als 
magie wordt kracht vanuit een onzichtbare wereld gekanaliseerd; beide gebruiken vaak aanraking of
woorden om geestelijke machten aan te wenden, buitengewone resultaten voort te brengen, zoals 
genezing of speciale kennis, et cetera. Het begrijpen van de verschillen tussen authentieke 
goddelijke wonderen en magie zal christenen ten goede komen, die contacten hebben met culturen 
die worden beïnvloed door spiritistische en occulte praktijken.

De bovennatuurlijke genezende macht die in Paulus' dienstwerk investeert, staat in schril contrast
met de pogingen van de Joodse geestenbezweerders. Het contrast kon niet over het hoofd worden 
gezien. Zo krachtig was Paulus' genezende gave dat zelfs 'zweetdoeken of gordeldoeken' 
(Handelingen 19:12, NBG) die zijn huid hadden aangeraakt, de zieken konden genezen, die de 
voorwerpen ontvingen. Deze buitengewone prestaties motiveren de nabootsing van Paulus door 
Joodse rivalen. Hun volslagen mislukking en consequente mishandeling door de boze geesten 
zorgden voor een onbedoelde bevestiging van Paulus en zijn opdracht, wat tot gevolg had dat 'de 
naam van de Here Jezus werd grootgemaakt' (Handelingen 19:17, NBG). Bovendien liet het feit dat 
'gelovigen' zelf hun magieboeken verbrandden, zien dat syncretistische praktijken in Efeze ook de 
zonen van de hogepriester hadden kunnen besmet.      

Dit exorcismeverslag toont het meest fundamentele beginsel van christelijk supernaturalisme dat 
christelijk supernaturalisme onderscheidt van alle andere vormen van supernaturalisme. Dat 
beginsel is in één woord intentie. Toen de Joodse geestenbezweerders de naam aanriepen van 'Jezus,
die door Paulus wordt verkondigd!' (Handelingen 19:13), is hun voorwerp misschien bevrijd, maar 
alleen ten koste van de geestenbezweerders die zélf demonisch werden onderworpen. De boze 
geesten bleven de zeggenschap houden en de naam van Jezus bleek bij dat voorval onmachtig te 
zijn. Waarom? Omdat deze Joodse genezers hun leven niet persoonlijk bij het evangelie God 
hadden laten aansluiten, door geloof in de Heer Jezus uit te oefenen; daarom liepen hun bedoelingen
niet gelijk met de beweging van het Messiaanse Koninkrijk die Paulus aankondigde. Zij konden 
alleen uit de tweede hand over Jezus spreken, dat wil zeggen: als degene 'die door Paulus wordt 



verkondigd' (Handelingen 19:13, cursivering door de auteur). De naam 'Jezus' is zonder betekenis 
als een talisman of incantatie (bezwering, (tover)spreuk).

Petrus' woorden aan Simon zijn hier relevant. Simon de (ex)tovenaar, hoewel gedoopt, bood geld
aan om in staat te zijn de heilige Geest te beïnvloeden en werd kritisch berispt: 'Gij hebt part noch 
deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God' (Handelingen 8:21, NBG). Het hart, de 
intentie, het motief, alle worden van invloed op of God 'buitengewone krachten (NBV: 
'buitengewoon grote wonderen') [doet] door de handen van Paulus' of van iemand anders (vgl. 
Handelingen 19:11, NBG, HSV).

Er zou moeten worden opgemerkt dat geen van de punten tot nu toe de realiteit ontkennen dat 
bovennatuurlijk kwaad door middel van mensen kan worden overgebracht. Het kan. De belofte van 
de gelovige wordt echter gevonden in Gods onbetwistbare autoriteit en macht. Ook al konden de 
tovenaars van de farao staven in slangen veranderen, zij konden niet voorkomen dat ze door Gods 
slang werden verorberd (Exodus 7:12). Gods 'slang' wint altijd.

Deze gebeurtenissen tonen het opvallende contrast tussen magische praktijken die geestelijke 
machten sussen of manipuleren en de wonderbaarlijke praktijken van de nieuwtestamentische 
gemeente als het lichaam van Christus, waarbij zijn genezing/profetische/koninkrijk dienstwerk 
wordt voortgezet.

Denk over het volgende na: New Age filosofieën zijn nog altijd populair in het Westen, waar Jezus  
slechts nóg een wijsgeer is, zij aan zij met andere religieuze figuren. Hoe zou u aan een New Age 
vriend de uniciteit (eigenheid) van Christus en zijn koninkrijk uitleggen? 

II. Geld doet ertoe
(Herhaal Handelingen 19:23-27 met uw groep)

Merkwaardig genoeg speelt geld vaak een rol in heidense belangen en zowel Petrus als Paulus 
waren bekend met deze onheilige alliantie. (Tot op de dag van vandaag zijn geld en het occulte vaak
met elkaar verbonden. Wanneer was de laatste keer dat u een waarzegger gratis diensten hoorde 
aanbieden? Vergelijk dat met ooit horen dat een christen gebed voor geld aanbood.) Het verhaal 
over exorcisme/(geesten)bezwering eindigt ermee dat de Efeziërs God boven magie en geld kiezen 
als zij toekijken hoe een buitengewoon dure verzameling boeken die over magie gaan, in rook 
opgaan (Handelingen 19:19, 20). Dit kondigt het volgende verhaal aan, waarin heidense en 
economische belangen opnieuw het hoofd bieden aan en ingaan tegen de dreiging van het 
evangelie. Een samenscholing volgt, maar loopt op niets uit en Paulus gaat verder naar Macedonië 
(Handelingen 19:21-20:1). Hoewel dit verslag vaak juist wordt getypeerd als een egoïstische heiden
die vreest voor het verlies van zijn handel waarbij afgoden worden vervaardigd, kunnen andere 
punten worden gemaakt. Het is belangrijk te beseffen dat in sommige omstandigheden bekeerlingen
tot Christus bronnen van inkomsten moeten opofferen en soms totale veranderingen in hun carriere 
moeten maken als gevolg van hun geloof. Vooral als Adventisten die de sabbat houden, kunnen wij 
als gemeente gevoelig zijn voor deze economische uitdagingen terwijl we deze in de 
overgangsperiode sturen en er voorzieningen voor treffen.  

Denk over het volgende na: Wat denkt u dat Paulus gezegd zou hebben tot de menigte die twee uur 
lang riep: 'Groot is de Artemis van de Efeziërs' (Handelingen 19:28, HSV), als hij een kans had 
gehad om te spreken?



Les 11 Gearresteerd in Jeruzalem 
8-14 september

Kerntekst: Handelingen 23:11

Stap 1—Toepassen

Het is belangrijk om uw groep te helpen inzien dat tegenspoed die komt vanwege het in ere houden 
van de roep van het evangelie, niet dezelfde is als andere tegenspoed in het leven.

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Wat is het verschil tussen algemene tegenspoed en tegenspoed die vanwege het evangelie 
komt?

2. Hoe kunnen we weten wat we verondersteld zijn te zeggen en te doen ter wille van het 
evangelie?

Stap 3—Bijbelcommentaar

Het verhaal over Paulus' reis aan het einde van zijn derde zendingsreis, waarbij hij naar Jeruzalem 
terugkeert, en de gebeurtenissen daarna, zijn alle in lijn met Gods oproep aan het leven van Paulus 
om het evangelie te delen. In 1 Korintiërs 9:19-22 zegt Paulus dat hij veel dingen is geworden, 
zodat hij zoveel mogelijk verschillende groepen mensen kan bereiken ter wille van het evangelie. Er
zijn drie verschillende punten in Handelingen 21–23 waarin we Paulus' toewijding aan het 
evangelie kunnen zien. Ten eerste: tijdens zijn reis terug naar Jeruzalem. Ten tweede: tijdens zijn 
ontmoeting met de leiders van de gemeente in Jeruzalem. En ten derde: tijdens het proces van zijn 
aanhouding. 

I. Paulus' reis naar Jeruzalem 
(Herhaal Handelingen 21:7-14 met uw groep)

Paulus voltooit de laatste etappe van zijn derde zendingsreis en het is erg treurig om te scheiden van
de mensen die hij daar heeft bijgestaan. Dit verdriet wordt vergroot door de woorden van de Geest 
dat Paulus in Jeruzalem zal worden aangehouden en vervolgd. Merk echter op dat de profetische 
boodschap van Agabus Paulus niet verbiedt om naar Jeruzalem te gaan. Deze spreekt alleen over 
wat er met Paulus zal gebeuren wanneer hij gaat. De mensen smeken hem om niet te gaan, maar 
Paulus is vastberaden wat betreft zijn werk voor het evangelie. Zoals Jezus zijn aangezicht als een 
vuursteen naar Jeruzalem richtte om daarheen te reizen, is ook Paulus vastbesloten om te gaan, of 
dit nu gevangenneming betekent of de dood ter wille van het evangelie van Jezus Christus. En met 
woorden die vergelijkbaar zijn met die van Jezus in Getsemane antwoorden de mensen op Paulus' 
verklaring dat de wil van de Heer geschiede. (Zie Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical 
Commentary on the New Testament [Grand Rapids, MI: Baker Academics, 2007], blz. 638, 639.) 

Discussievragen: 
1. Waarom brengt Gods wil soms lijden in dienst van het evangelie met zich mee?
2. Wanneer heeft u lijden ervaren ter wille van het evangelie?
3. Als Paulus is geroepen als de apostel voor de heidenen, waarom zou hij dan enigszins 

moeite doen om naar Jeruzalem terug te keren?



II. Paulus heeft een ontmoeting met de leiding van de gemeente in Jeruzalem 
(Herhaal Handelingen 21:17-26 met uw groep)

Paulus is verantwoording schuldig aan de leiders van de gemeente, net zoals elke evangelie-arbeider
dit vandaag is. Wanneer hij terugkeert naar Jeruzalem doet Paulus daarom verslag van het werk dat 
hem was opgedragen en waartoe hij was uitgezonden, om tijdens zijn derde zendingsreis te doen. 
Ook bracht hij een offergave terug naar de gemeente in Jeruzalem, die hij tijdens zijn reis steeds had
ingezameld. Paulus is trouw aan zijn evangelieopdracht, zowel aan degenen met wie hij in contact 
komt/die hij bereikt als aan degenen die worden erkend als de leiders van de christelijke gemeente: 
Jakobus, als de leider van de christelijke gemeente, die een verlangen heeft om het evangelie 
aangenomen te zien door zowel de Joden als de heidenen, doet Paulus een voorstel. Om een brug te 
bouwen met de Joodse gemeenschap in Jeruzalem, stelt Jakobus voor dat Paulus door een rite 
heengaat om zich te reinigen (ander vertalingen: 'heiligen') en betaalt voor de vervulling van een 
eed voor enkele jonge mannen. Er hebben zich geruchten verspreid dat Paulus afval heeft bedreven 
en geleerd aangaande een geringschatting voor de wet van Mozes. (Zie Darrel L. Bock, Acts: Baker
Exegetical Commentary on the New Testament, blz. 646.)

Denk over het volgende na:
1. Is het voorstel aan Paulus om door dit op de wet gebaseerde ritueel heen te gaan, een 

compromis voor de vrijheid van het evangelie? Waarom of waarom niet?
2. Heeft u ooit iets gedaan dat u 'onnodig' achtte, om ter wille van het evangelie een relatie met

iemand op te bouwen? Als dit zo was, wat was het dat u heeft gedaan? Deel wat de gevolgen
waren van uw ervaring.

3. Hoe heeft 1 Korintiërs 9:20 betrekking op deze situatie?

III. Paulus' aanhouding en verdediging 
(Herhaal Handelingen 22:3-22 met uw groep)

Paulus wordt aangehouden tijdens een oproer, waarbij de Joodse leiders er zeker van zijn dat Paulus
de tempel heeft ontheiligd door een heiden binnen de Israëlitische hof van de tempel te brengen. 
Wanneer Paulus de gelegenheid wordt gegeven om de menigte toe te spreken identificeert hij 
zichzelf met het Joodse geloof op verschillende manieren. Hij richt zich hoogstwaarschijnlijk in het 
Aramees tot hen, de gangbare taal van het Hebreeuwse volk. (Zie Darrel L. Bock, Acts: Baker 
Exegetical Commentary on the New Testament, blz. 658.) Paulus getuigt van zijn opvoeding als een 
goed opgeleide farizeeër die een vervolger van de Weg was. Hij vertelt daarna over zijn bekering in 
de trant van een visioen uit de hemel, wat deel uitmaakt van het farizeeïsche geloofssysteem. (Zie 
Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, blz. 673, 674.) Elk van 
deze punten wordt gemaakt met de hoop om het evangelie te delen. En zelfs al wekt zijn getuigenis 
meer geweld op, wat zijn hoogtepunt bereikt in een aanslag op zijn leven, Paulus wordt door de 
Heer geprezen, in Handelingen 23:11, vanwege het getuigen in zijn naam.

Denk over het volgende na: 
1. Op wat voor manieren kunnen wij bruggen bouwen met verschillende groepen mensen om 

het evangelie te delen?
2. Hoe gebruikt God tegenspoed om ons vertrouwen in hem te versterken?



Les 12 Paulus in hechtenis in Caeserea
15-21 september

Kerntekst: Handelingen 26:29

Stap 1—Toepassen

Als toepassing van deze les zal het nuttig zijn om uw groep te assisteren bij het erkennen van hun 
eigen getuigenissen als verdediging van het christelijke geloof. Het zal ook belangrijk zijn om 
groepsleden te helpen gangbare contexten te ontdekken, waarin zij misschien hun geloof moeten 
verdedigen met het doel het evangelie te delen.

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Wat voor verschillende manieren zijn er voor ons om ons geloof te verdedigen?
2. Met wat voor soorten beschuldigingen aangaande ons geloof worden we vandaag 

geconfronteerd? Hoe zijn zij vergelijkbaar met, of verschillend van, Paulus' situatie?
3. Hoe kunnen we onze getuigenissen als verdediging voor ons geloof gebruiken?

Stap 3—Bijbelcommentaar

Paulus wordt in Caesarea gevangen gehouden. Hij wordt drie verschillende keren opgeroepen om 
zichzelf tegen de beschuldigingen van de Joodse leiders te verdedigen. Elke keer dat hij zichzelf 
verdedigt, en op wat voor manier dan ook die hij als mogelijk beoordeelt, verdedigt Paulus ook het 
evangelie. Paulus wordt eerst voor Felix gebracht, daarna voor Festus. Daarna roept Festus Paulus 
voor Agrippa en zijn zuster Bernice.   

I. Paulus voor Felix gebracht
(Herhaal Handelingen 24:10-21 met uw groep)

Paulus is van de gevangenis in Jeruzalem naar Herodes' praetorium in Caesarea gebracht. Vijf 
dagen na zijn overplaatsing vertonen de Joodse leiders zich samen met een wettelijke 
vertegenwoordiger om beschuldigingen tegen Paulus in te brengen. De beschuldigingen schilderen 
Paulus over het algemeen af als een onruststoker en een verstoorder van de openbare orde. De 
redevoering wordt gehouden in wettelijke retoriek en is bedoeld om Felix te imponeren met de ernst
van de aanklachten die tegen Paulus worden ingebracht. Nadat hij naar de beschuldigingen heeft 
geluisterd, geeft Felix Paulus het teken dat hij het woord mag voeren tot zijn eigen verdediging. 
Paulus gaat elke uitdaging tegemoet met een rechtstreekse 'apologie', wat verdediging betekent. (Zie
Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament [Grand Rapids, MI: 
Baker Academic, 2007], blz. 692.) 

Paulus getuigt in zijn verdediging dat hij geen moeilijkheden in Jeruzalem veroorzaakte, maar in 
plaats daarvan een godsdienstige reinigings-/heilligingsrite voltooide. Misschien hadden sommigen 
van de Joden in Asia echte beschuldigingen tegen hem kunnen inbrengen, maar zij zijn er niet, en 
de huidige vertegenwoordigers hebben geen bewijs voor hun zorgen. Paulus is een van de eerste 
apologisten, en verdedigers, van het christelijke geloof. In de tweede eeuw worden christelijke 
verdedigers van het geloof apologisten genoemd. Mannen als Justinus de Martelaar en Tertullianus 
schrijven brieven aan de leden van de Romeinse regering, waarbij ze christenen als modelburgers 
verdedigen, die de Romeinse regering niet beledigen en niet zouden moeten worden vervolgd. 
Paulus zorgt ervoor dat hij bewijst dat hij geen civiele onruststoker is, maar laat in plaats daarvan 
zien dat de beschuldigingen van de Joden over godsdienstige kwesties en niet over 
staatsaangelegenheden gaan.



Discussievragen: 
1. Op wat voor manieren maken wij vandaag misschien onze eigen 'apologie', of verdediging, 

aangaande christenen als ideale burgers?
2. Handelen christenen op zo'n manier dat ze deze verdediging bekrachtigen? Waarom of 

waarom niet?

II. Paulus voor Festus 
(Herhaal Handelingen 25:8-12 met uw groep)

Felix laat Paulus terugkeren naar de gevangenis, hoewel hij hem in de volgende twee jaren 
verschillende keren vóór hem brengt, in de hoop op smeergeld. Om met goedkeuring van de Joodse 
leiders door te gaan, laat Felix Paulus in de gevangenis achter nadat hij uit zijn ambt treedt. Festus 
is de nieuwe proconsul en voordat hij naar Caesarea komt, bezoekt hij Jeruzalem om een 
ontmoeting te hebben met de Joodse leiders. Wanneer zij hem hun zorgen over Paulus voorleggen, 
ziet Festus deze kwestie als een mogelijke politieke gelegenheid om gunst bij de Joden te 
verkrijgen. Hij volgt de Romeinse wet en nodigt de Joodse leiders uit om hun zaak in Caesarea voor
te leggen, zodat Paulus met zijn aanklagers geconfronteerd kan worden (Zie Darrel L. Bock, Acts: 
Baker Exegetical Commentary on the New Testament, blz. 700.) De commentaren worden voor 
deze confrontatie ingekort, maar de gevoelens zijn hetzelfde. De Joden doen dezelfde 
beschuldigingen en Paulus verdedigt zichzelf opnieuw. Festus, die nog steeds de politieke gunst van
de Joden probeert te verkrijgen, oppert dat Paulus naar Jeruzalem gaat voor een rechtszaak. Paulus 
weigert, omdat hij weet dat hij gedood zal worden, en beroept zich in plaats hiervan op de hogere 
rechtbank in Rome om naar Caesar gebracht te worden. Paulus verklaart opnieuw zijn onschuld, 
waarvan Festus weet dat dit waar is; Festus besluit aldus dat Paulus naar Rome zal gaan.
 
Denk over het volgende na:

1. Waarom denkt u dat Paulus nú zijn beroep op Caesar doet? Waarom deed hij dit niet eerder?
2. Wat denkt u dat de boodschap van de engel aan het einde van Handelingen 23 te maken 

heeft met Paulus' motivatie om naar Rome te gaan?

III. Paulus voor Festus en Agrippa 
(Herhaal Handelingen 26 met uw groep)

Festus weet dat Paulus onschuldig is, wat de kwestie ingewikkeld maakt van het vervaardigen van 
de brief die Festus samen met Paul naar Rome moet sturen. Omdat Festus niet weet wat hij in de 
brief zal schrijven, zoekt hij advies van Agrippa. Paulus wordt voor Agrippa en Bernice, Agrippa's 
zuster, gebracht. Dit zijn de kleinkinderen van Herodes de Grote, en sommige geleerden suggereren 
dat zij ook incestueuze geliefden zijn. (Zie Darrel L. Bock, Handelingen: Baker Exegetical 
Commentary on the New Testament, blz. 709, 710.) Paulus had kunnen opstaan om zichzelf te 
verdedigen en had de wantoestanden in het leven van de heersers kunnen opnoemen, zoals Johannes
de Doper eens met Herodias deed. Dit is echter niet zijn doel. Paulus is ontzettend gelukkig met de 
gelegenheid om het evangelie met Agrippa te delen, omdat hij weet dat hij in de oudtestamentische 
profeten gelooft. Dit is Paulus' langste verdediging in Caesarea; hij deelt opnieuw zijn getuigenis, 
zoals hij in Jeruzalem deed. Festus onderbreekt Paulus en roept uit dat alles van Paulus' opleiding 
hem waanzinnig heeft gemaakt. Paulus pikt opnieuw de draad op en verdedigt zowel zichzelf als 
zijn geloof. Hij verbindt het christendom met zijn Joodse wortels en de hoop op de opstanding, 
bewezen in Jezus. Paulus gebruikt zulke woorden als 'ons' en 'onze' om een verbinding te leggen 
tussen Agrippa en de waarheid en rondt dan zijn verdediging af met een oproep voor  Agrippa om 
Jezus als de vervulling van oudtestamentische profetie te aanvaarden. Het is interessant dat Paulus 
in deze context Jezus niet 'Heer' noemt, maar hem eenvoudig beschrijft als de Opgestane en daarom 
het middelpunt van de voltooide hoop van Israël. (Zie Darrel L. Bock,  Acts: Baker Exegetical 
Commentary on the New Testament, blz. 714.)



Denk over het volgende na:
1. Wat is Agrippa's reactie op Paulus' oproep aan hem om te geloven?
2. Hoe reageert Festus op Paulus' getuigenis en redenering?
3. Waarom kiest Paulus ervoor om zijn getuigenis aan zijn verdediging voor Agrippa toe te 

voegen?



Les 13 De reis naar Rome
22-28 september

Kerntekst: Handelingen 27:24

Stap 1—Toepassen

De enige hindernis die het evangelie feitelijk kan stoppen, is de weigering van een individu om het 
te aanvaarden. Het is wezenlijk voor de deler en de ontvanger om door de hindernissen van het hart 
heen te denken.

Stap 2—Toepassingsvragen

1. Met wat voor hindernissen is het evangelie in uw eigen hart en gedachten geconfronteerd?
2. Hoe kan het begrijpen van deze 'hartproblemen' ons helpen bij het delen van het evangelie 

met anderen?
3. Wat voor hindernissen, afhankelijk van de omstandigheden, heeft u het evangelie zien 

overwinnen?

Stap 3—Bijbelcommentaar

In deze laatste les zullen we kijken naar Paulus' moeilijke reis naar Rome en de reactie van de 
Joodse leiders in Rome. Tijdens de studie zal worden gekeken naar de verschillende hindernissen 
waarmee Paulus werd geconfronteerd en de manieren waarop hij volhardde.

I. De moeilijkheden van Paulus' reis 
(Herhaal Handelingen 27:1–28:16 met uw groep)

Paulus is twee jaar lang in Caesarea gevangen gehouden. Zowel Felix als Festus hebben ontdekt dat
Paulus aan geen civiele misdaad schuldig is, maar om te ontsnappen aan de moorddadige 
bedoelingen van de godsdienstige leiders in Jeruzalem beroept Paulus zich op Caesar. Het is 
eindelijk tijd voor Paulus om aan die reis te beginnen. Deze reis is een aanzienlijke bootreis van 
enkele honderden mijlen die via de zee gemaakt moet worden. Deze reis wordt zelfs moeilijker 
gemaakt door stormachtige weersomstandigheden en de komende winter. De reis van Alexandrië tot
Rome zou slechts 10 dagen kunnen duren, maar onder ongunstige omstandigheden kon deze zeereis
tot 45 dagen voortduren. De wijsheid uit die tijd vertelde zeelieden om de zee van november tot en 
met half maart te vermijden en de langzame vooruitgang van Paulus en zijn 275 
medebemanningsleden betekende dat zij zouden moeten stoppen voor de winter. (Zie Darrel L. 
Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, blz. 733.)

De haven waarin zij waren, was minder dan ideaal. Hoogstwaarschijnlijk was deze gedeeltelijk 
open naar de zee, en daarom was het niet veilig als het schip in de haven zou blijven. (Zie Darrel L. 
Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, blz. 733.) Ondanks Paulus' 
waarschuwingen besluiten de kapitein en de Romeinse centurio om de volgende haven te proberen. 
Deze manoeuvre werkt niet en de bemanning werpt lading en scheepsuitrusting uit om te overleven,
als zij uit de koers worden weggeblazen. Bij de mislukte poging om de volgende haven te bereiken 
lijden ze schipbreuk op het eiland Malta. Na te hebben overwinterd met de vriendelijke bewoners 
op het eiland bereikt de bemanning een haven op een ander schip, alleen maar om nóg 494 mijl te 
reizen voordat zij Rome bereiken. (Zie Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the 
New Testament, blz. 745.)



Discussievragen: 
1. Met wat voor soort reisgevaren bent u in uw leven geconfronteerd?
2. Hoe is de zaak van het delen van het evangelie belangrijk genoeg voor u om door te gaan?
3. Heeft u ooit een moeilijke reis gemaakt ter wille van het evangelie?

II. Paulus' inspanning om op de reis harten te winnen 
(Herhaal Handelingen 27:9-11, 21-26, 33-36; 28:3-6, 7-10 met uw groep)

De omstandigheden van de reis waren moeilijk genoeg. Paulus moest echter andere moeilijkheden 
onder ogen zien te midden van de storm en de schipbreuk. Paulus moest, ter wille van het evangelie,
het vertrouwen winnen van degenen met wie hij reisde. Wanneer de beslissing moet worden 
gemaakt of  het schip in de semi-veilige haven zou moeten blijven voor de winter of verdergaan, 
adviseert Paulus de centurio dat het niet goed zal gaan als zij proberen de reis voort te zettten. De 
centurio luistert niet naar hem. Als zij eenmaal te midden van de storm verloren zijn, staat de hele 
bemanning er meer voor open om naar Paulus te luisteren, als hij hen aan zijn waarschuwing aan 
hen herinnert om in de eerste plaats niet te gaan.

Paulus stapt dan in de rol van geestelijke adviseur voor het gehele schip en laat hen weten dat een
engel aan hem is verschenen en heeft gezegd dat het schip verloren zal gaan, maar geen enkele ziel 
zal omkomen. (Zie Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, blz. 
738.) Paulus heeft de centurio genoeg overtuigd, zodat de centurio in staat is een complot van zijn 
soldaten tegen te houden om alle gevangenen te doden, zodat zij niet zullen ontsnappen. Nadat zij 
schipbreuk hebben geleden, helpen de bewoners om vuren te maken. Paulus werpt wat hout op het 
vuur en een adder bijt zich vast aan zijn hand. De bewoners zijn er zeker van dat Paulus een 
moordenaar is en spoedig zal sterven. Wanneer Paulus dit echter niet doet, besluiten de bewoners 
dat hij een god moet zijn. Dan geneest Paulus de vader van het opperhoofd en veel anderen in het 
dorp. De bewoners zijn zo dankbaar dat zij in alles voorzien dat nodig is om de reis naar Rome 
voort te zetten.
 
Denk over het volgende na:

1. Wat voor soorten dingen weerhouden ons om elkaar te vertrouwen?
2. Stel dat iemand de persoon die het evangelie deelt, niet kan vertrouwen. Wat voor effect 

heeft dat wantrouwen op de persoon die naar het evangelie luistert en de ontvankelijkheid 
van dat individu voor het goede nieuws?

3. Wat is gemakkelijker te overwinnen wanneer het op het delen van het evangelie aankomt: 
fysieke omstandigheden of kwesties van vertrouwen? Leg uit.

III. Paulus heeft een ontmoeting met de Joodse leiders in Rome 
(Herhaal Handelingen 28:17-31 met uw groep)

Wanneer hij eindelijk in Rome aankomt is Paulus nog steeds in ketenen, hoogstwaarschijnlijk 
geketend aan een Romeinse gevangenbewaarder, maar kennelijk onder huisarrest. (Zie Darrel L. 
Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, blz. 757.) Mensen hebben 
toestemming om te komen en Paulus te bezoeken, en de Joodse leiders aanvaarden de uitnodiging. 
Paulus introduceert het evangelie aan hen. Terwijl hij hen laat weten dat hij geen van hun tradities 
heeft gebroken, maar aan dezelfde hoop vasthoudt als Israël (de opstanding van de doden), stelt 
Paulus Jezus Christus voor als de Messias waarnaar men heeft verlangd.. Sommigen van de leiders 
zijn overtuigd, en anderen zijn dit niet. Zij verlaten Paulus, onder elkaar redetwistend, en Paulus 
haalt Jesaja 6:9, 10 aan om hen voor de hardheid van hun hart te waarschuwen. (Zie Darrel L. Bock,
Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, blz. 754, 755.) Hij verklaart dan dat het 
evangelie van Jezus Christus niet tegen te houden is. Zelfs als de Joden het verwerpen zal de 
boodschap doorgaan naar de heidenen. Paulus heeft het gehaald tot Rome en hij zal getuigen aan de 
hoogste functionarissen van het land.



Denk over het volgende na:
1. Waarom is het evangelie werkelijk niet tegen te houden? Maakt de verwerping van het 

evangelie een einde aan de voortgang ervan? Leg uit.
2. Al wordt Paulus gemarteld na in Rome getuigd te hebben, betekent dit dan dat aan zijn 

getuigenis een einde wordt gemaakt? Waarom of waarom niet?
3. Wat zijn de successen van de eerste gemeente in het delen van het evangelie, zoals verhaald 

in het boek Handelingen? 


