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HANDELINGEN HOOFDSTUK 1  

Met dit boek zullen wij nadenken over wat de apostelen deden onder leiding van de 
H.Geest. Wij kunnen zeggen het is een boek dat gaat over de werking van de H.Geest 
bij het ontstaan van de Gemeente van Jezus Christus. De titel van dit boek is door 
mensen gegeven, je kunt ook zeggen ” De handelingen van de H.Geest in de 
gelovigen”.  De schrijver van het boek is Lucas. Lucas was een arts. Hij schreef alles 
zorgvuldig en concreet op. 

(1,5) Lukas deelt mede dat hij alles in zijn evangelie 
heeft opgeschreven wat Jezus heeft gedaan tot de 
dag van Zijn opname. ( Hemelvaart ).Uit Zijn 
discipelen heeft Jezus mensen gekozen als 
“apostel”.Grieks apostolos, d.i. gezant, bode, 
zendeling. Aldus noemt Jezus volgens Luc. 6, 13 
<#Lu 6.13> het twaalftal, dat Hij onder Zijn jongeren 
had uitverkoren: “opdat zij (Marc. 3, 14 <#Mr 3.14>) 
met Hem zouden zijn, en opdat Hij hen zou uitzenden 

om te prediken.” 

(6,8) Ze moesten wachten om met de H.Geest 
gedoopt te worden. Het beeld dat Johannes doopte 
met water, is om duidelijk te maken, dat ze ook 
zouden worden ondergedompeld worden, maar in 

Gods Geest.  Het was om duidelijk te maken dat ze kracht zouden ontvangen om te 
getuigen. 
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Dit komt overeen met de wedergeboorte na elke ware bekering, waarbij men  dan de 
H.geest ontvangt. Andere uitleg brengt veel verwarring en misleiding, en zelfs 
teleurstelling. 

 ZOALS EEN FIETSLAMP NIET KAN BRANDEN ZONDER DYNAMO, ZO KAN EEN 
CHRISTEN GEEN LICHT UITSTRALEN  (getuigen) ZONDER DE KRACHT ( dynamis-
dynamo ) VAN DE H.GEEST. 

Zo zijn er christenen die niet vruchtbaar zijn. Ze getuigen nooit, ze kunnen niet 
getuigen, ze hebben geen geestelijke kracht ! Veel werk zonder de H.Geest is 
tevergeefs werken. (10,11) Hier is ook melding gemaakt van de wederkomst van Jezus. 
Dit was de grote troost voor deze mensen. Hun wereld was ingestort. Een triestige dag. 
Maar ook wij kennen nog triestige dagen in ons leven.  

Ook vandaag is de belofte van Zijn wederkomst nog steeds een troost, wij weten dat 
Jezus de zijnen komt halen. De satan wil vandaag die troost wegnemen ! Het was een 
wolk die Jezus verborg, maar ook die hem zal openbaren. De twee mannen herhalen 
de boodschap van Jezus. Tot hiertoe leren we , niet te tellen, niet verder te staren, 
maar Hem te verwachten ! 

(14) Al heeft Jezus de trooster belooft, ze moeten er toch voor bidden. Hier kunnen wij 
leren dat bidden nodig is om de beloften in werkelijkheid te ervaren. Zelfs zien wij hier 
dat de broeders van Jezus nu ook tot geloof zijn gekomen en ook bidden . 

 HET SCHRIFTWOORD DIENDE IN VERVULLING TE GAAN 

 (16,20) Petrus leeft vanuit een zekerheid, dat Jezus terugkomt. Hij haalt een actueel 

gebeuren aan , namelijk de dood van Judas, de man die ogenschijnlijk van Jezus hield. 
Judas had zijn eigen keuze gemaakt, hij ging naar zijn “eigen plaats” (v.20) .    

 Psalm 109 
5  En zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd, en haat voor mijn liefde. 
6 Stel een goddeloze over hem, en de satan sta aan zijn rechterhand. 
7  Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit, en zijn gebed zij tot zonde. 
8  Dat zijn dagen weinig zijn; een ander neme zijn ambt; 
9  Dat zijn kinderen wezen worden, en zijn vrouw weduwe. 
10  En dat zijn kinderen hier en daar omzwerven, en bedelen, en de nooddruft uit hun 
verwoeste plaatsen zoeken. 

 Hier over deze psalm gaat het over mensen met bloedschuld. Daar komt een vloek 
over hen. Duidelijk is dat het hier gaat over Judas. Hij gaat zich verhangen, ze zullen 
hem een tijd later hebben gevonden, in ontbinding. Op deze grond, bij Jeruzalem, is 
sindsdien niets op gebouwd. 

 Ps.55 23  Maar Gij, o God, zult hen doen neerdalen in de kuil van het verderf; de 

mannen van bloed en bedrog zullen hun dagen niet ter helfte volbrengen. Ik echter 
vertrouw op U. Wij kunnen weten dat deze vloek slaat op de bezittingen, en het 
nageslacht van Judas ! Alle bezit op oneerlijke wijze verkregen kan door God niet 
gezegend worden ! 
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 EEN NIEUWE APOSTEL 

 (21,26) Deze aanstelling gebeurt op een eenvoudige wijze.  

  
q  Er werd gebeden. Dit wijst op de ernst van het gebeuren 

q  Ze stellen enkel kandidaten naar voor, doch kiezen zelf niet          
q  Ze gaan loten. Het lot viel op Matthias. 
q  Geen handoplegging 

God kent alle harten. 

Daarop stellen zij hun vertrouwen.  Ze werpen het lot. Dit is een werkwijze welke op 
verschillende plaatsen in het O.T. voorkomt. De wijze waarop de loting plaats had, volgt 
uit de eigenlijke betekenis van het Hebr. woord gôrâl, steentje, en de uitdrukking: lot 
werpen. Doorgaans toch bediende men zich van kleine witte en zwarte steentjes; zij 
werden getrokken uit een vaas, ook wel uit de plooien van een mantel (Spreuk. 16, 33 
<#Pr 16.33>), vanwaar de uitdrukkingen: het lot komt er uit (Num. 33, 54 <#Nu 33.54>) 
en het valt (Jon. 1, 7 <#Jon 1.7>). 

Toeval is er niet en nooit. God heeft alles onder controle ook het lot. Wij mogen het niet 
zien als een loterij zoals de wereld dit invoerde.  

 33 Het lot wordt in den schoot geworpen; maar het gehele beleid daarvan is van 
den HEERE. Spr.16 

bv : Jona 1 
6  En de opperschipper naderde tot hem, en zeide tot hem: Wat is u, gij hardslapende? 
Sta op, roep tot uw God, misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan. 
7  Voorts zeiden zij, een ieder tot zijn metgezel: Komt, en laat ons loten werpen, opdat 
wij mogen weten, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten, en het 
lot viel op Jona. 8  Toen zeiden zij tot hem: Verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad 
overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt 
gij? 
 

Andere voorbeelden : Lev.16:8 / Joz.18:6 / 1 Sam.14 :41 . 

 Moet dit nu ook nog in onze dagen zo gebeuren ?  Uit ervaring is geleerd dat men 
hiermede heel omzichtig moet zijn bij het aanstellen van broeders. De gevolgen kunnen 
rampzalig zijn voor een gemeente. In ieder geval moeten het mensen zijn vol van de 
H.Geest. Wat naar voren komt is dat met het lot, het menselijke aspect zwaar beperkt 
wordt, en het vertrouwen op God zelf dient gezet.  
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HOOFDSTUK 2 

  

(1,4) De Pinksterdag was de vijftigste dag na Pasen. Op deze dag gebeurt iets unieks, 
ze kunnen het niet goed beschrijven, vandaar het vergelijken wat ze zien en horen. Bij 
dit gebeuren ontvangen zij de H.Geest, zoals beloofd. Ze beginnen God te loven in 
andere talen. In Babel kwam er verwarring in de talen, hier doorbreekt de H.Geest 
soms dit probleem. De H.Geest werkt hier zelf, Hij is een Goddelijk persoon. Deze 
mensen waren helemaal afhankelijk van Hem. 

Later zien wij nog verder van wat Hij doet als bv : 

  
q  Hij onderwijst (Joh.14:26 ) 

q  Hij Getuigt ( Joh.14:26) 
q  Hij oordeelt en overtuigt ( Joh.16:8) 

q  Hij leidt ( Joh.16:13) 
q  Hij kiest en zendt uit ( Hand.13 :2-4) 

q  Hij deelt de gaven uit ( 1 Kor.12 ) 

  
Gods Geest begon dus in hen woning te maken en ze werden verzegeld met de 
H.Geest. ( Ef.1:13). Later gebeurt dit nog, maar niet op zo’n opmerkelijke wijze. Mensen 
komen tot geloof en ontvangen de H.Geest. ( Joh.3:3,6 / 1Joh.5:1 /  1 Cor.6:19 / 1 
Cor.12:13 ). 
( 5  – 13)   Een eigenaardig geluid verzamelde de mensen van Jeruzalem 
De apostelen spreken in tongen, talen, iedereen begrijpt hen in hun taal. Ze zoeken 
zeker zichzelf niet, ze spreken over de grote daden Gods. 
Het is de H.Geest zelf die spreekt. De mensen waren buiten zichzelf van verwondering, 
en begrepen niet wat dit teken te betekenen had.  
Doch er kwam ook scheiding, namelijk  mensen die spotten met het gebeuren . Dit was 
de werking van de satan. Vandaag valt hij op nog sluwere wijze aan.  
Op vele dingen imiteert de satan de werking van de H.Geest. Hij imiteert ook de  
genezingen, prediking, profetie enz. 

  
Petrus legt HET BELANGRIJKSTE van het gebeuren uit ! 

  
(14,21) Petrus trekt de aandacht van de mensen, en legt uit voor hen die het gebeuren 
niet begrepen, en Hij had al de spot gehoord, maar zegt het is nog maar 9 u in de 
morgen , niemand is hier dronken ! 
Petrus haalt de profeet Joël aan als uitleg van het bijzondere gebeuren. 
Met Pinksteren mogen we weten dat de “laatste dagen” zijn begonnen ! 
Een vervulling van deze profetie. De laatste tweeduizend jaar zijn begonnen. 

  

2 Petrus 3:8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here 
is als duizend jaar en duizend jaar als een dag. 
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 Wij zien dat tot op vandaag nog steeds mensen tot geloof komen, de H.Geest 

ontvangen  die uitgestort is. Wij maken het herstel van Israël mede als voorbereiding op 
de dag des Heren. Dan komen de Israëlitische evangelisten, die 144000 die de wereld 
nog een kans geven. 

vers 21 Het behoud is voorbehouden voor al wie de naam 
des Heren aanroept.  Dit wil zeggen alle christenen die de 
H.Geest hebben ontvangen. Voor men het woord  “christen” 
gebruikte noemde men hen  ” zij, die de naam des Heren 
aanroepen ” .  

  

Mensen, u liet Jezus onschuldig vermoorden 
(11,36)  

Een harde manier om het evangelie te brengen. De inwoners van Jeruzalem wisten 
heel goed wat er gebeurd was. De Bijbel is een zwaard, de waarheid kwetst, maar de 
olie van Gods Geest zalft. De H.Geest was bezig  de mensen te overtuigen van zonde 
gerechtigheid en oordeel ! Petrus maakt gebruik van de bijbel, en wijst via de bijbel naar 
Jezus, dit is de beste manier om mensen te bereiken met het evangelie, maar hij 
bedelde niet! Mensen kunnen tot inzicht worden gebracht, door uitleg over de 
profetieën ! Petrus maakt duidelijk dat de mensheid heeft gefaald ! Ze denken nog 
steeds de God van Israël te kunnen vermoorden of te doen zwijgen. 
Jezus is opgewekt !  Dit is de prediking , de taal van de opstanding  van Jezus ! 
Petrus haalt psalmen van David aan als profetie ! 
Ten tweede male treft Petrus het volk met Gods Woord :vers 35. 

 1 Van David. Een psalm. Aldus luidt het woord des Heren tot mijn Here: Zet u 
aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw 
voeten.Ps.110 

 Petrus toont hier duidelijk aan het volk dat het hier gaat over die JEZUS die ze hadden 
gekruisigd. DAT MOET U WETEN predikt Petrus. Mensen moeten in kennis worden 
gesteld over dit onrechtvaardig gebeuren.  

 

Handelingen 8:30  En Filippus liep snel 
erheen en hoorde hem de profeet Jesaja 

lezen en zeide: Verstaat gij wat gij leest? 

2 Corinthiërs 1:13  Want wij schrijven u niets 

anders dan wat gij leest of ook begrijpt, ja, ik 
hoop, dat gij het volkomen zult 
begrijpen, 
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Wat moeten wij doen, mannen broeders ? 

 (38) Als mensen overtuigd worden, dat ze God door hun handelen hebben verworpen, 

en zelf dreigen verloren te gaan, zal hun geweten hen wakker maken. Hun hart werd 
getroffen staat er.  Treffen wij harten van mensen door ons spreken ? Wat doen ? Zich 
bekeren,( de waarheid aanvaarden ) zich laten dopen (eerste geloofsdaad) en als 
gevolg de H.Geest ontvangen. Bekeren is niet veranderen van geloof, maar een 
bekeringsleven, door Gods wil in de Bijbel dagelijks te aanvaarden. (41,47) Het was 
voor deze mensen zeker geen bevlieging, of een kortstondig gebeuren, maar een 
diepgrondige verandering van hun ganse leven !  De eerste gemeenten waren 
huisgemeenten.  Verschillende huisgezinnen kwamen samen aan huis. Verder ook 
dagelijks in de tempel.  Vers 42 toont ons vier punten waaraan een christen zich laat 
binden 

  

1.     Het onderwijs der apostelen (bijbelstudies) 

2.     de gemeenschap ( al de samenkomsten ) 

3.     breken van het brood (avondmaal ) 

4.     het bidden ( het gebedsleven ). 

 Het vraagt een inspanning en aanpassing van onze eigen wil, aan de wil van de 

H.Geest, die in de christen leeft.  Volharden betekent hier : standvastigheid, 
getrouwheid. 

  

Exodus 27:2  Gij zult hoornen aan de vier hoeken maken; de hoornen zullen 

daarmee een geheel vormen, en gij zult het overtrekken met koper. 

  

In het oude testament waren er vier hoornen op het 
altaar om daaraan het offerdier vast te binden. Wij zijn 
geen dier, dat gedood moet worden om als offer te 
dienen. Jezus was het laatste offer . 

Doch wij worden wel aanzien als een ander soort offer :  

 Romeinen 12:1  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep 

op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot 
een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw 
redelijke eredienst. 
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 Christen zijn is geen ceremonie-godsdienst met vele staatskerkelijke wetten, maar een 

leven als een voorbereiding om te kunnen regeren met Christus in het duizendjarig 
vrederijk, en later bij Hem te zijn in het hemelse Jeruzalem !  
Christen zijn is een opdracht vervullen : het evangelie te brengen, waardoor zielen 
kunnen behouden worden ! Er waren mensen die tot het geloof kwamen en die 
bezittingen verkochten en uitdeelden aan behoeftigen.  
 Daarom is vandaag Rome geen beeld van het christendom, maar van een religieus, 
politiek en economisch, financieel Babel !  (Bel=baal=bezit, Bel-gië ). 
 Het Vaticaan noemt vandaag de god van de Islam de ware god!!! 

(Openbar.18) 2  En hij riep met sterke stem, 
zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad 
Babylon en zij is geworden een woonplaats van 
duivelen, een schuilplaats van alle onreine 
geesten en een schuilplaats van alle onrein en 
verfoeid gevogelte, 

3  omdat van de wijn van de hartstocht harer 
hoererij al de volken gedronken hebben en de 
koningen der aarde met haar gehoereerd 
hebben en de kooplieden der aarde rijk 
geworden zijn uit de macht harer weelderigheid. 

 Het verenigd Europa is een oud ideaal, 
wat nieuw leven is ingeblazen. Het 

verdrag van Rome bevestigde de vorming  en het begin van het huidige Europa, welke 
nog slechts zeer pijnlijk wacht op zijn leider , de Antichrist ! Hierboven zien wij de 
hoererij !  Hoe pausen en koningen en de elite (kooplieden) de macht over de wereld in 
bezit namen. 

 Bijgaande tekst over de schilderij : 

De Frankische koning Karel de Grote had zijn hele leven nauwe 
betrekkingen met de diverse pausen uit zijn tijd. Zo werd hij in 754 door 
paus Stefanus II (III) gezalfd en verplichtte hij zich op grond van de 

hem toen verleende titel (Patricius Romanorum) de kerk van Rome te 
beschermen. In 772 riep paus Adrianus I hem te hulp tegen de 

invallende Longobarden en in de kerstnacht van het jaar 800 werd hij 

door diens opvolger paus Leo III in de Sint Pieter in Rome tot Rooms 
keizer gekroond. Op de afbeelding vraagt paus Adrianus Karel om hulp.  

Archivo Iconografico, S.A.[1] 
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Handelingen hoofdstuk 3 

 
WANNEER  BIDT  U ? 
(1,3) Het was de gewoonte om driemaal daags te bidden. Er staat nergens in de wet 
wanneer er diende gebeden te worden.  Men bad vroeg in de morgen, in de 
namiddag en bij zonsondergang.  

 
Psalm 55 16 Maar ik, ik roep tot God, de Here zal mij verlossen. 
17  Des avonds, des morgens en des middags klaag en kreun ik; Hij hoort mijn stem. 

Daniel 6 10  Zodra Daniel vernomen had, dat het bevelschrift geschreven was, ging hij 
naar zijn huis; nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van 
Jeruzalem; en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieen en bad en loofde zijn 
God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. 

Een lamme, een bedelaar werd aan de tempeldeur gebracht. Een arme man. Dit 
toont aan dat er geen sociale voorzieningen waren, 
en deze mensen op de goedheid van de rijken en 
beteren moesten vertrouwen.  

Dit is een beeld waarbij  de machteloosheid van de 
mens tentoongesteld word. 

Vandaag heeft de mensheid nog steeds zijn 
problemen, waar hij machteloos kan tegenover 
staan. 
 Denk maar aan ongeneeslijke ziekten  bv : 

kanker, aids, enz. Denk maar aan je persoonlijke problemen waar je ook 
machteloos kunt tegenover staan. Denk maar aan natuurrampen, waar de mens 
zo klein tegenover is. Denk maar aan Mozes, toen hij aan de Rode zee stond enz. 

God wil gevonden worden, God wil zich als God betonen aan de mensen, God wil uw 
verlosser zijn door Jezus. Hij wil mensen tot stilstand brengen, opdat ze zouden 
nadenken over Hem. Het wegnemen van de welvaart en vrede kan ook een weg 
zijn? 

Johannes en Petrus werden aangesproken voor een aalmoes door de lamme, een 
stuk medelijden werd gevraagd ter verzachting van zijn levensomstandigheden. Ze 
konden gedacht hebben was Jezus nu hier maar. Doch de H. Geest zelf werd 
werkzaam in hen, en handelde! Jezus genas! Jezus geneest nog steeds! 

(4,7) Normaal hief de bedelaar nooit zijn hoofd op bij het krijgen van een aalmoes, 
maar hier vroeg Petrus dit wel te doen. Onder invloed van de H Geest vroeg Petrus 
de aandacht van de lamme. Nu verwachtte de bedelaar een grote gift. Deze enkele 
verzen zijn zeer eenvoudig, en trekken toch de aandacht van de lezer.  
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Het is precies de voorbereiding op het wonder. Wij kunnen stellen dat zowel de 
apostel Johannes als Petrus en de bedelaar onder de werking van de H.Geest waren 
gekomen. 

Handelingen 5:12 En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen 
en wonderen onder het volk; en zij waren allen eendrachtig bijeen in de 
zuilengang van Salomo. 

Wij moeten in onze dagen voor dit soort dingen alert zijn. De voorbereiding van de 
komende antichrist en valse profeet zijn bezig. De satan doet zich voor als een engel 
des lichts, hij zal niet nalaten zich christen te noemen en vooraan te staan. 

1 Johannes 2:19  Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons 
geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat 
niet allen uit ons zijn. 

Mattheüs 24:24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij 

zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de 

uitverkorenen zouden verleiden. 

Men is nog geen christen omdat men in de Bijbel leest! 

Petrus reageert zeer eerlijk : goud en zilver heb ik niet ! 

Datgene wat de bedelaar het meest verwachtte kreeg hij niet! Goud en zilver is een 
beeld van geld in de Bijbel. Geld is in de ogen van de goddeloze het meest 
waardevolle wat er op aarde is. Voor geld, macht en eer is een mens tot alles in 
staat. God denkt anders over geld dan de mensen. De Bijbel is meer waard dan geld  

Ps.119:72 De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en 
zilver. 

Jakobus 5:3  uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u 
getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl 
het de laatste dagen zijn. 

Ik zal u iets anders geven! 

Petrus had macht, ja een macht om te spreken in de naam van Jezus. Iedereen die 
de H. Geest heeft ontvangen kan spreken in de naam van Jezus Christus." Sta op 
en wandel “! Dit gebeurt onder leiding van de H Geest, en niet te pas en te onpas. 
Velen denken dat is niet meer voor onze tijd. Maar wij moeten weten dat de H Geest 
nog steeds werkzaam is voor hen die geloven en vertrouwen op Hem. Het is wel zo 
als Jezus geneest is het volledig, niet half en terstond! Geen genezingsproces! Ook 
zien wij een profetisch beeld in dit gebeuren. De verlamde is een beeld van Israël, 
dat nog steeds als een verdrukte is.  
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Doch als ze zullen luisteren en vertrouwen op Jezus zullen zij herleven, opstaan in 
kracht. Jezus komt terug om te regeren in Jeruzalem duizend jaar lang !   

De lamme zelf ontving meer dan hij had verwacht, namelijk genezing en een nieuw 
leven kunnen beginnen. De lamme is ook een beeld van de zondaar, hij is geestelijk 
krachteloos. Ook de lamme was lam sinds zijn geboorte. Iedereen die zich wil keren 
tot Jezus zal veel meer ontvangen dan hij had gedacht: eeuwig leven! Zijn zonden 
die hem krachteloos maakten, worden vergeven en hij kan leven uit genade, doch de 
wet werd niet afgeschaft! De wet zal de goddelozen veroordelen. 

VERS 8 - 11 verbazing en ontzetting! 

Het volk ziet de lamme de tempel binnenkomen springend en God lovend. Ze 
herkennen hem. Het volk reageert spontaan, het heeft nog ogen om werkelijke 
wonderen te zien. Het volk liep tot bij Petrus en hij begint tot het volk te spreken. 

VERS 12 - 26  De boodschap van Petrus in de zuilengang van Salomo 

Petrus wil geen eer ontvangen, geen applaus, en wijst onmiddellijk naar de God van 
Abraham, Isaak en Jakob. Dit is een kenmerk van ware evangelisten. Niet door eigen 
kracht of godsvrucht. God heeft Jezus verheerlijkt. Deze Jezus die zij hadden 
overgeleverd en een moordenaar in de plaats hadden verkozen. Deze mensen 
dienden tot inzicht te worden gebracht.  

Wie Jezus verwerpt, verwerpt God! 

Ze hadden gekozen voor iemand die het leven vernietigde, ( Barrabas ) in plaats van 
voor de God van het leven. Vers 16 maakt duidelijk dat door te geloven in de naam 
van Jezus deze lamme genas. Hij zal geweten hebben of gehoord hebben van Jezus 
van Nazareth. Ook wij hebben gehoord van Jezus, niet gezien, maar weten zeker dat 
Hij leeft! (17) Daar toont Petrus dat de mensen UIT ONWETENDHEID hadden 
gehandeld. De profetie moest in vervulling gaan dat Jezus zou lijden en sterven. 
Vandaag reageren mensen nog steeds uit onwetendheid. Het is van groot belang het 
evangelie te brengen, opdat bekering zou plaatsgrijpen. 

Hosea 4:6  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis 
verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de 
wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten. 

 Vers 22Hier wijst Petrus op Jezus vanuit het oude testament. 
15  Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, 

u verwekken; naar hem zult gij luisteren. 

23  en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het 
volk zal worden uitgeroeid. 

Johannes 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het 
leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
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HANDELINGEN 4 

OPWEKKING EN GELOOFSSTRIJD 

(1,4). Na de genezing van de lamme, kwam de volgende dag de prediking in de 
tempel, de goede strijd was begonnen. Wanneer het woord van God in kracht wordt 
gebracht komt er een scheiding der geesten. Er komt steeds verzet tegen Jezus 
wanneer men Hem gaat volgen. Ieder mens is voor of tegen Jezus, hier is er geen 
grijze zone. Je gelooft in Zijn opstanding of niet. 

35  Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de HERE welgevallen 
verkregen. 36  Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die mij haten, 

hebben de dood lief. Spr. 8 

VERHORING DOOR DE JOODSE RAAD; 

(5,7) Hoe is dit wonder gebeurd? Met deze vraag tonen zij allen, hogepriester, 
Schriftgeleerden, oudsten, theologen hoe blind ze waren. Iedereen dacht dat Jezus 
van dat “nieuw” geloof afgedaan had. Ze hadden echter gekozen voor Barrabas, een 
moordenaar. Vele “gelovigen” hebben thuis een kruisbeeld hangen, met daarop een 
dode Jezus. Het kruisbeeld, voortkomende uit het kruisigen in Babel, als een offer 
voor Tamuz, zonnegod, na Nimrod. Daarom werd de zon verduistert bij het sterven 
van Jezus! De Romeinen namen deze gruwelijke doodstraf over. Voor christenen is 
Jezus opgestaan uit de doden, en leeft. Jezus toonde door deze genezing dat Hij 
leeft! Voor de bestaande religieuze leiders was het prille christendom een sekte die in 
de huizen samenkwam. Doch een levende getuige deed en doet nog steeds 
knarsetanden. Deze strijd is de ganse geschiedenis doorgegaan. 

UITLEG OVER DE GENEZING. 

 

(8-12) Petrus geeft een duidelijk antwoord, hij wijst met kracht dat men Jezus heeft 
vermoord. Doch de krachten die gedaan worden in de naam van Jezus Christus, 
zullen nooit tegen te spreken zijn. Petrus spreekt over hun behoud. En er is geen 
andere naam om behouden te worden en in de hemel te komen. 
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11  Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is 
geworden.Hand.4 

10  U hebt vast wel eens in de Psalmen gelezen: ‘Nu blijkt hoe de steen die door de 
bouwvakkers werd weggegooid, een echte hoeksteen is geworden. 11  De Here heeft 
daarvoor gezorgd en wij zien het als een groot wonder. (a) 12  De mannen van de Hoge 
Raad begrepen wel dat dit verhaal op hen sloeg.Marc.12 

WAT WAS EEN HOEKSTEEN? 

Een hoeksteen was een uitgehouden rotsblok. Deze 
stenen plaatste men op de vier hoeken van een huis. Ze 
waren van de beste kwaliteit. Anderen menen dat het 
een steen is zoals afgebeeld. Een steen die centraal 
staat en alles samenhoudt. Het is een centraal 
steunpunt, dat is duidelijk.  

GEEN DIPLOMA VAN THEOLOOG! 

(13,18) De Heer gebruikte hier ongeletterde en eenvoudige 
mensen. Mensen waarvan men het niet zou verwachten. God heeft 
andere principes dan de wereld! Ze waren enkel te herkennen dat  
het mensen waren die met Jezus hadden geleefd. Het verbieden 
van uit de Bijbel te prediken, of in de Bijbel te lezen is niet nieuws. 
Nog vele plaatsen is er vervolging. Bv: China 2008! Het 
verbranden van Bijbels. 

Destijds kende we de 
hagenpreken. De satan wil de waarheid in het 
duister laten. Het spreken in de naam van 
Jezus werd door de farizeeërs al verboden. 
Naar de toekomst toe zal men geregistreerd 
moeten zijn om te mogen prediken! Dus 
staatscontrole, met een Bileamsloon, in 
voorbereiding van de komende antichrist. 

4  Wij moeten werken de werken desgenen, die 
Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt 
een nacht, waarin niemand werken kan.Joh.9 

GOD GEHOORZAMEN BOVEN MENSEN 
Rusland verbood jarenlang de Bijbel, toch gingen er moedige evangelisten naar dit 
land met Bijbels. De apostelen konden het niet nalaten te getuigen! Dit is de werking 
van de H. Geest in alle christenen die Jezus toebehoren. De overheid liet de 
apostelen vrij, ze hadden geen reden hen vast te houden.  

29  En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle 
vrijmoedigheid uw woord te spreken, 
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In deze moeilijk momenten vroegen ze God te willen op de dreigementen van de 
overheid. Ze wisten dat God daar boven staat, en zij geen angsten voor mensen 
dienden te hebben. Wat een vertrouwen! Ze baden om vrijmoedigheid om verder te 
kunnen getuigen en nog meer wonderen te laten zien. Ze hadden in Jesaja gelezen: 
Jes 41:10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik 

sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

 

die tot het geloof gekomen waren, was een van hart en ziel, 

 
De eerste christenen kenden dus niet de hedendaagse leefwijze van “elk voor zich” 
het pure individualisme. Dit was wel een gevolg van hun bekeringsleven. Ze 
gebruikten alles gemeenschappelijk. Het verschil tussen rijk en arm onder hen werd 
zeer vaag. 
De apostelen kregen financiële steun en verdeelden dit onder hen die er behoefte 
aan hadden. Het leek wel de hemel op aarde. 
Waar staan wij als hedendaagse christenen? Waar blijven de echte wonderen en 
genezingen?  
 

HANDELINGEN HOOFDSTUK 5 

Annanias en Saffira. 
1. Wat is hier gebeurd? Wat was hier de zonde? 

 

 

Hier is er een ernstige zonde van subtiele ongerechtigheid. God kent toch de harten 
van de mensen. Ze hadden grond  verkocht en de opbrengst aan de apostelen 
gegeven, maar ze hielden een deel daarvan voor eigen gebruik, doch dat gezin wilde 
ook doorgaan precies alsof ze alles hadden gegeven in de ogen van het volk,  zoals 
de ware christenen. Het hart van deze mensen was corrupt en niet eerlijk tegenover 
God zelf!  

16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?  17  Zo 
iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat 
zijt gij, is heilig!  18  Laat niemand zichzelf misleiden!  Indien iemand onder u meent 
wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden. 1 Cor.3  
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Ook het hart van de christen, is een tempel van de H. Geest. Het hart van de mens 
staat symbool voor het denken van de mens. Deze mensen hadden zichzelf misleid, 
door niet openlijk en eerlijk te zijn. Hun denken was zondig. Ze hadden beter gezegd 
dat ze de grond hadden verkocht, en een deel van de opbrengst gegeven, wat mens 
en God goed zou vinden!. Dus niet de schone schijn willen scheppen alles te hebben 
gegeven! Dit bedrog was als afgoderij in je tempel zetten! Heimelijk ook de Mamon 
dienen. Dit is een soort schenden van je tempel! De gemeente is een tempel van de 
H.Geest, niet een gebouw waar je samenkomt! 

Wij moeten onze gedachten dagelijks heiligen. 
14  Voegt u, als gehoorzame kinderen,  niet naar de begeerten uit de tijd uwer 
onwetendheid,   15  maar gelijk Hij, die u geroepen heeft , heilig is, wordt zo ook gijzelf 
heilig in al uw wandel;   16  er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben 
heilig.  17  En indien gij Hem als Vader aanroept , die zonder aanzien des persoons 
naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap,  1 
Petr.1 

2. Waarom zo’n zwaar oordeel? 

Het blijkt de eerste openbare zonde in de gemeente te zijn. God paste hier zelf de 
tucht toe in Zijn gemeente. Rechtvaardigmaking en heiligmaking zijn onafscheidelijk. 
Het gaat niet goed met de mens die God wil bedriegen door zijn gedrag. 
Schijnchristenen lopen gevaar en dit voorbeeld kan men niet wegwuiven met 
“genade”. Er is dus heiliging nodig, je kunt niet op een wereldse wijze God dienen, of 
op je eigen manier God aanbidden! ((Hebr.12:14) 

De H. Geest leidt ons in waarheid. 

14  Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.  15  Want gij 
hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen,  maar gij hebt 
ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba , Vader.Rom.8 

De vruchten die de H. Geest voortbrengt in de mens zijn werkelijk vruchten van God! 
Bij dit koppel waren dat verkeerde vruchten, geïnspireerd door een demonische 
macht. Hun offer was niet ontstaan door de Geest. Dit koppel hadden niet de 
bruiloftskleren aan. Doch ze wilden wel de uitwendige schijn verwekken, zo laten 
soms mensen zich ook dopen, zonder werkelijk wedergeboren ter zijn. De doop met 
de H. Geest is een noodzaak. De grote oorzaak van deze mensen: Hun liefde tot het 
geld. Hun hart was nog gebonden aan het geld. Het geld is een aardse macht, een 
afgod, welke de wereld ten onder wil brengen! Doch Jezus zal dit niet toelaten, Hij 
komt regeren in gerechtigheid! Ze wilden echter dat deze verdeling niet aan het licht 
kwam, namelijk iets voor de Here; iets voor de Mamon. 

Een verdeeld hart is de Here een gruwel. Daarom dit zwaar oordeel als voorbeeld. 

Petrus maakt dit duidelijk: 
3 Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige 

Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?  

 
9 En Petrus zeide tot haar: Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de Geest des 

Heren te verzoeken? Zie,  de voeten van hen, die uw man hebben begraven , zijn 
aan de deur en zij zullen ook u uitdragen.   
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Vandaar dat ook de wet van het geven van de tiende in het N.T. weggevallen, maar 
in de plaats is het een geven geworden uit liefde, en niet het dwangmatige van de 
wet. En de liefde offert meer dan de wet, doch alles naar ieders vermogen.  

 
21 Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen,  verkoop uw bezit en 

geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom 
hier,  volg Mij.Matth.19   

26  Jezus zag hen aan en zeide : Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle 
dingen mogelijk.  27  Daarop antwoordde Petrus en zeide tot Hem: Zie, wij hebben 
alles prijsgegeven en zijn U gevolgd; wat zal dan ons deel zijn?   28  Jezus zeide tot 
hen: Voorwaar,  Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte,  wanneer 
de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen 
zitten om de twaalf stammen van Israel te richten.   

 

Jezus vraagt dit alles niet door een wet, maar door  het evangelie van de liefde.Het 
koppel wilde de gelovigen in feite nadoen, maar zonder geloof. Ze reageerden  als 
tegenover een wet die gesteld was voor het geven! Petrus wilde de vrouw sparen, 
maar ze sprak de waarheid niet, en loog ook. Het geval van dit koppel, toont aan dat 
de satan ook onkruid wil zaaien in de gemeenten, met alle gevolgen van dien.Er 
bestaat geen enkele gemeente zonder schijnchristenen! 

Er kwam grote vrees, waarom? 
10 En een grote vrees kwam over de gehele gemeente en over allen, die dit hoorden.   

De apostelen gingen verder met wonderlijke genezingen enz. Doch de ernst van dit 
gebeuren bleef. Kinderen worden wel eens in de hoek gezet, maar de tijd komt dat er 
eruit mogen komen. Op deze wijze leren ze eerbied te hebben. De apostelen gingen 
naar de tempel, en uit vrees na al dit gebeuren, kwamen de farizeeërs niet in de 
voorhof van de tempel. 

 

HANDELINGEN 6 

EEN SOCIAAL CONFLIKT 

(1,7) Er ontstond een ontevredenheid onder de mensen. Er kwam een discriminatie 
tussen de Grieks sprekenden (Hellenisten) en de Hebreeuws sprekenden. De 
buitenlandse (Grieks) joodse weduwen werden benadeeld bij de dagelijkse 
verzorging. Deze dagelijkse verzorging, de dienst der barmhartigheid, bestond uit 
bedeling van maaltijden voor de armen onder hen. Er kwamen veel gaven binnen bij 
de apostelen en dezen lieten dit uitdelen aan de behoeftigen. Toen de apostelen van 
dit probleem hoorden grepen ze in, want discriminatie kon zeker niet worden 
toegelaten onder de christenen.  
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De apostelen verwezen naar de schriften, en grepen in. De apostelen stelden dus 
diakenen aan, mensen vol van Geest en wijsheid. Deze dienden dus toe te zien dat 
alles eerlijk verdeeld werd.  

De Apostelen zouden zich verder bezig houden met het 
gebed en de verkondiging van het evangelie De gemeente 
koos dan zeven broeders en dezen werden de handen 
opgelegd als aanstelling.  
Vers zeven is opmerkelijk, hier staat dat een groot deel 
van de tempelpriesters in het oude verbond gehoorzaam 
werden aan het geloof, dat door de apostelen werd 
gepredikt! 
Dit betekent dat hun priestertaak verviel, en hun een 
nieuwe taak te wachten stond zoals de andere mensen die 
tot geloof waren gekomen. 
 

De maatschappij verdroeg Stefanus niet ! 
 
(8,15) Stefanus deed grote wonderen en tekenen onder 
het volk. Deze man zal op de handen zijn gedragen, bij het 
uitdelen van de aalmoezen, het bezoeken van de zieken,  
en de praktische hulp die geboden werd, waar het nodig 

was enz.  Hij was een zichtbare beelddrager van de liefde van Christus.  Hij predikte 
het evangelie met woord en daad! Zijn naam betekent: krans of kroon.  
Tegenstand en vervolging blijven nooit uit!  
Wie het evangelie uitdraagt op gelijk welke wijze, zal zichtbare of subtiele tegenstand 
ondervinden. 
Johannes 15:20  Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven 
zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord 
bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. 

(9) De eerste fase van tegenstand begint met het 
redetwisten met de theologen of de geleerde 
Godsdienstleiders, het Sanhedrin. Het volk komt onder 
invloed van dit bestuur door ophitsing. Het waren 
Joden uit Libië en Egypte. Ook Hellenisten. Om het 
volk op te hitsen en te misleiden gebruikt men vandaag 
de media. Perscensuur is er nog steeds!  

(10) Dit vers toont al heel duidelijk dat men niet in staat 
was om Stefanus te kunnen weerleggen. Dit feit alleen 
al doet de temperatuur bij de ongelovigen stijgen. Door 
de prediking van Gods woord komt altijd wat niet waar 
is aan het licht. De waarheid brengt licht en kan kwetsen! 

Daarna stuurden zij gewapende mannen om hem te beschuldigen van 
Godslastering. Men grijpt dus naar de vleselijke wapens. De middeleeuwen hebben 
dit duidelijk opnieuw tentoongesteld door de bloedige vervolgingen. Men begint met 
het vals beschuldigen van Stefanus voor Godslastering.  
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11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt 

om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; 
want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Matt .5 

 
Stefanus werd gearresteerd om dan voor de  

raad te verschijnen. Waarom? 

Hij werd beschuldigd "lasterlijke woorden 
gesproken te hebben tegen de heilige plaats 
(d.i. de tempel) en tegen de Wet." Hij zou 
geleerd hebben "dat Jezus de Nazarener 
deze plaats zou afbreken en de gebruiken 
veranderen, welke Mozes had 
overgeleverd." Wel wordt deze aanklacht 
"vals" genoemd, maar toch schijnt Stéfanus 
geleerd te hebben, misschien in aansluiting 
aan het woord van Jezus dat de afschaffing 
van de mozaïsche eredienst de 
consequentie van het christendom was. 
Doch de wet werd nooit afgeschaft, maar er 

is wel de genade voor overtreders! 
(15) Merkwaardig zag het gelaat van Stefanus, als het gelaat van een engel! Zijn 
gelaat was geen beeld van gruwelijke angsten en schrik, wat de raadsleden zeer 
sterk opviel. Dit lijkt wel een uitzonderlijk gebeuren te zijn. Wij vinden dit nog terug in 
andere Bijbelgedeelten. 
 
1 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij 
leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 2  En zijn gedaante veranderde voor hun 
ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. 3  En 
zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. Mattheus 17 (NBG) 
 
6 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen, niet dat van de letter van 
de wet, maar dat van de Geest. Want de wet maakt dood, maar de Geest maakt levend. 7  
Het oude bestel stond in dienst van de dood en was met letters gegrift in steen. Toch was de 
luister van dat bestel zo groot dat de Israëlieten hun ogen niet gericht konden houden op 
Mozes, zo heerlijk straalde zijn gezicht. En dat was dan nog een heerlijkheid die zou 
voorbijgaan.2 Cor.3 
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HANDELINGEN HOOFDSTUK 7 

 

(1,7) Is dat zo Stefanus, dat u de leer van Mozes en de gebruiken niet verder zult 
leren en dat Jezus de tempel zal afbreken? Dat gij nu Jezus zult prediken? Stefanus 
wijst op hun geschiedenis opdat ze zouden begrijpen wat de komst van Jezus 
betekent. Dat Mozes dit profeteerde.  

Hij begint bij Abraham en eindigt bij zichzelf, waarbij hij sterft als eerste martelaar der 
christenen. Hij schildert hen een beeld van Israëls ongeloof! Dit werd hen teveel. 
Voor hen die Jezus willen volgen is hier op aarde geen plaats, uiteindelijk gaan allen 
naar het Nieuwe Jeruzalem!  

ABRAHAM. 

God riep Abraham toen hij nog in Mesopotamië 
( Chaldeeën- Irak) woonde naar het land dat Hij 
hem zou wijzen. Hij vestigde zich in Haran. (zie 
kaart) God beloofde hem het land tot bezit aan 
zijn nakomelingen. Hijzelf kreeg niets van land 
zolang hij leefde. Vers 7 . Stefanus maakte hen 
duidelijk dat ze na de uittocht naar het beloofde 
land zouden gaan om “Mij te vereren in dat 
land “! Ook wij moeten begrijpen dat wij uit 
deze werelds denken zijn getrokken om de 
Here te aanbidden. 

 

IZAK, JACOB, en de twaalf zonen van Jacob, de aartsvaders.  

(8,11) De aartsvaders verkochten Jozef als slaaf aan Egypte, MAAR GOD WAS MET 
HEM.  Ook hier een beeld van Jezus in Jozef. De gelijkenissen tussen Jezus en 
Jozef zijn zeer merkwaardig: 

 

     De meest geliefde zoon van hun vader. ( Gen.37:3 / Mt.3:17 ) 

 Ze woonden beiden eerst apart van hun broeders ( Gen.35:27 ) Hebron/Hemel. 
 Ze werden gezonden naar hun broeders (Gen.37:13 / Joh.3:16 ) 

 Ze getuigden tegen de zonden van hun broeders ( Gen.37:2 / Joh.15:18 ) 

 Ze openbaarden beiden welke verheven positie ze later zouden hebben 
 ( Ge.37:5 / Matth.24:30 ) 

 Men smeedde een complot tegen hen. ( Gen.37:19 / Luk.20:13) 

 Ze werden beiden verkocht voor zilverlingen (Gen.37:28 / Matth.26:15 ) 

 Beiden werden gevangen genomen 
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 Jozef werd uit de gevangenis gehaald door de koning. Jezus werd opgewekt door 
God. 

 Ze werden beiden gezien als redder van hun volk. 

 Jozef kreeg alle macht in Egypte, Jezus in hemel en op aarde. 
 Jozef deelde brood voor menselijk leven, Jezus brood voor geestelijk leven. 

(12,17) Hongersnood dreef de zonen van Jacob naar Egypte. De tweede maal 
openbaarde Jozef zich aan zijn broeders als onderkoning van Egypte. Jacob stierf, 
en de zonen. Ze werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf van 
Abraham.. 
 
MOZES.  
Er kwam een nieuwe Farao welke Jozef niet gekend had. Ze 
moesten hun kinderen wegwerpen of te vondeling leggen. Een 
etnische zuivering. Zo gebeurde dit ook met Mozes. Mozes werd 
onderwezen in alle wijsheden der Egyptenaren. Mozes kreeg 
het op zijn hart zijn volk te redden uit Egypte, verdroeg niet 
verder de grote onrechtvaardigheid. Hij doodde een Egyptenaar 
en vluchtte naar het land Midian. Na veertig jaar verschijnt God 
aan hem in een brandende braamstruik. Nu was het Gods tijd om Israël uit Egypte te 
verlossen. Nu kreeg Mozes de opdracht. Gods tijd was aangebroken, om in Gods 
kracht op te treden, en niet in eigen kracht. 

Vers 35,36 zijn belangrijk in het pleidooi van Stefanus. Hij verwijst hier naar hun 
blindheid van vroeger, en dat ze nu nog even blind zijn. Wat ze vroeger zegden 
deden ze toen, en doen nog steeds! 

Namelijk : 35  Deze Mozes, die zij verloochend hadden door te zeggen: Wie 

heeft u tot overste en rechter aangesteld, heeft God als een overste en bevrijder 

gezonden, met de macht van de engel, die hem verschenen was in de braamstruik. 36  
Deze heeft hen uitgeleid onder het verrichten van wonderen en tekenen in het land 
Egypte, in de Rode zee en in de woestijn, veertig jaren lang.,Dit is die Mozes, die tot de 
kinderen Israels gezegd heeft: Een profeet gelijk mij zal God u uit uw broeders doen 
opstaan. 

 
Israël aanvaardde Gods gezag niet. Toch gebruikte God Mozes. Die Mozes wees 
naar Jezus, ook deze hebben ze afgewezen en gekruisigd! 
Hier legt Stefanus de vinger op de wonde.  
Slechts na veertig jaar lijden volgden ze Mozes. Nu is het 2000 jaar geleden, en 
velen volgen Hem nog niet. Ze leden nochtans genoeg in de gruwelijke Holocaust. 
De Engel die op de Sinai sprak tot Mozes was Jezus vertelt Stefanus. 
Mozes ontving levende woorden, de tien geboden. Ze wilden niet gehoorzamen. Ze 
maakten een gouden kalf, een symbolisch beeld van het kapitalisme!  

(46,50) Salomo bouwde de Here een huis. Stefanus zegt: Hij woonde daar niet in!  
Hij haalt de schrift aan : Psalm 11:4 De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de 

hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. 

(51,53) Stefanus maakt zijn besluit tegenover de hogepriester en de raad. U bent 
onbesneden! Hij bedoelde onbesneden van hart. Dit is hardnekkig weerstand bieden 
aan de werking van de H. Geest. Uw voorouders hebben de profeten vervolgd en 
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gedood, welke de komst van Jezus verkondigden. U hebt de wet ontvangen maar 
niet gehouden. Stefanus overtuigt hen van zonde. Dit is zeer kenmerkend voor 
goede evangelisten. Wij mogen zeggen Stefanus sprak klare en duidelijke taal, en 
maakte geen enkele compromis, en was niet angstig voor zijn leven.  

DE DOOD VAN STEFANUS. 

(54,60) De vervolging brak los. Stefanus is een 
beeld van de gemeente die vervolgd wordt. 
Stefanus zag niet meer verder op de mensen maar 
naar de hemel naar zijn toekomst. Zo moeten ook 
wij op Jezus zien, in alle moeilijke 
omstandigheden. Hij zag Jezus staande! Het staan 
van Jezus is een prachtig beeld dat de Here met 
ons meeleeft, met allen die niet beschaamd zijn 
voor Hem. 
Men stenigde hem, zijn laatste woorden: reken hun 
de zonde niet toe.  
Saulus ( Paulus ) was daarbij. Het niet toerekenen van de zonde betekent, dat hij 
vraagt dat God hun deze zonde niet ten laste zou leggen in hun oordeel.  

Van liefde gesproken! 

HANDELINGEN HOOFDSTUK 8 

 

DE EERSTE VERDRUKKING. 
(1,3) Er ontstond een zware vervolging van de christenen 

na de begrafenis van de eerste martelaar Stefanus. Deze 
gruwelijke vervolging werd geleid door een christenvijandige 
Saulus, de zoon van een farizeeër, doch later werd hij op 
bijzondere wijze een zeer ijverige apostel! Opmerkelijk is dat 
de apostelen in Jeruzalem bleven de anderen vertrokken 
naar andere oorden. Men durfde de apostelen niet 
aanraken. Ze zullen wel onder de indruk zijn geweest van de 
werking van de H. Geest. 

 
 

PHILIPPUS ZET HET WERK VAN STEFANUS VERDER 

(4,25) Het winnen van zielen voor Christus gaat snel verder, ondanks de extreme 
tegenwerking van de religieuze leiders. Vers 6 en 7 tonen de kenmerken van 
mensen die tot geloof waren gekomen. Er staat  ze hielden zich eenparig aan 
hetgeen hen verkondigd werd.  Gehoorzaamheid aan het woord is het kenmerk 
van iemand die tot echt geloof komt. Het gevolg daarvan is dat er genezingen en 
bevrijdingen plaatsvinden. Een ander gevolg: Een grote blijdschap in deze stad! 
Deze stad was waarschijnlijk SECHEM . (Sichar)  

SIMON DE TOVENAAR, DE MAGIËR. 
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De mensen dachten dat deze een kracht Gods was. Velen die zich inlaten met zulke 
praktijken denken dat ze voor God werken, dit komt door hun blindheid. Hij had een 
duidelijke invloed op de mensen door tekenen en wonderen. 

Wat deed zo’n man? 

Vandaag spreekt men van zwarte magie of witte magie. De magie staat in directe 
duivels aanbidding om bovennatuurlijke dingen, tekenen en wonderen te doen. 
Magiërs en valse profeten zijn synoniemen. Alle vormen van waarzeggerij, 
droomuitlegging, sterrenwichelarij, Harry Potter praktijken enz. De witte magie is 
hetzelfde maar neemt een religieuze dekmantel zoals hier in dit geval Simon. Deze 
Simon zou volgens bepaalde geschiedkundigen zich hebben verplaatst naar Rome, 
onder de naam Simon Petrus. Het demonisch karakter is zeer goed gecamoufleerd! 
Hij was ook gekend als een “kracht Gods”. In vers 12 en 13 lezen wij dat velen tot het 
geloof kwamen door de prediking van Filipus. Ze lieten zich dopen. Simon kwam tot 
geloof en bleef voortdurend aan de zijde van Filipus. Zijn aandacht ging totaal naar 
de wonderen en tekenen die Filipus deed.  

TEKENEN EN WONDEREN 

Wij zien hier duidelijk dat de grootste aandacht van 
Simon ging naar de genezingen en tekenen. Ook 
vandaag wil men eerder sensatie i.p.v. bekering. Wij 
moeten zeer waakzaam zijn voor de komende valse 
profeet die de wereld zal verleiden. Op dezelfde 
manier zal hij de wereld verbijsteren. Vers 14-18 Na 
bericht komen Petrus en Johannes uit Jeruzalem naar 
Samaria. Ze leggen de handen op en men ontvangt de 

H. Geest. Hierboven de puinhopen van de stad Samaria. 

DE SCHIJNBEKERING VAN SIMON ONTDEKT. 

(18) Petrus ontdekte deze schijnbekering. Zijn hart was niet oprecht voor God. Al was 
hij dan gedoopt, Petrus roept hem op zich te bekeren! Zijn geldzucht kwam aan het 
licht en meteen zijn ongeloof en zondige bedoelingen. Petrus is niet mals voor hem 
in vers 23. Wat een verleiding, genade voor geld! Petrus maakte hem heel duidelijk 
dat Simon een mens was welke gevangen was door een bitterheid. In het Grieks is 
hier niets anders bedoeld dan een erg boos hart, slecht en huichelachtig denken. 
Simon wilde de kracht Gods blijven in de ogen van de mensen, maak mij nu apostel 
voor geld. Wij lazen dat duivelen werden uitgeworpen, maar hier deed de duivel zich 
voor als een engel des lichts. Van deze Simon lezen wij later niets meer. 

PHILIPPUS IN OPDRACHT 

Hij krijgt een opdracht te gaan naar een eenzame weg door de woestijn. De weg van 
Jeruzalem naar Gaza. Deze opdracht klinkt ongelooflijk, maar Filipus stond op en 
ging! Gods handelen is wonderbaar en niet zoals bij de mensen. Een lange reis om 
een ziel bij de Heer te brengen! Wat een bewogenheid! Pas later begrijpt Filipus de 
opdracht. Hij ontmoet daar de minister van Financiën van Ethiopië op terugreis. Hij 
stapt in de wagen van de minister, maar onder de leiding van de Geest. Deze leest 
Jesaja en Filipus stelt een bijna onbeleefde vraag:  
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VERSTAAT GIJ WAT GIJ LEEST? 

De minister maakt duidelijk: Hoe zou ik het verstaan als niemand mij het uitlegt! 
God heeft mensen voorzien om uitleg te geven. De lange reis die Filipus maakte was 
om uitleg te geven aan deze ene man. 

1 Johannes 2:27  En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij 
hebt niet van node, dat iemand(anders, dwaalleraars)u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over 
alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. 

 

Velen zaaien hier verwarring. Sommige christenen denken en zeggen dat onderwijs 
in de gemeente niet nodig zou zijn, de Geest leert het ons zo! = Levensgevaarlijk! 
Maar wie de zalving heeft zal de dwalingen onderscheppen. 
De kamerling begreep niet dat hij over Jezus aan het lezen was. 
Jezus moest zich eerst openbaren in het hart van deze mens.  Na de prediking van 
Filipus vroeg hij om gedoopt te worden en vroeg wel eerst de voorwaarden, waaruit 
bleek dat hij het echt ook meende!  
 

INDIEN GIJ VAN GANSER HARTE GELOOFT 
IS HET GEOORLOOFD. 

 
Deze kamerling ging over tot zijn eerste daad van 
gehoorzaamheid aan Jezus, en liet zich dopen. 
Wij herkennen opnieuw de blijdschap die ook de 
kamerling ervoer.  
Het plotse verdwijnen van Filipus is wel 
wonderlijk, maar zijn werk was volbracht. 
 

Hij verdwijnt in Sichem en duikt 
op in Asdod. 

 

 

HANDELINGEN HOOFDSTUK 9 

 

SAULUS VERVOLGT DE EERSTE CHRISTENEN. 
(1,9) Het nog onbekeerde leven van Saulus toont aan dat hij een zeer actief man 
moet zijn geweest. Hij deinst er niet voor terug om hoe dan ook tot zijn doel te 
komen. Hier treedt hij op als een moordende vervolger, zoals er zovele zijn geweest, 
welke onder een godsdienstige vlag veel bloed aan hun handen hebben. Paulus 
weerspiegelt hier de houding van de Roomse kerk in de middeleeuwen, dit tegenover 
de ware volgelingen van Jezus. Als wij denken aan tegenstand, moeten wij denken 
aan Koning David.  

Hij bad en zong het volgende in Psalm 27:11,12. 
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11  Onderwijs mij, Here, uw weg en leid mij op een effen pad om mijner 
belagers wil; 12  geef mij niet prijs aan de lust van mijn tegenstanders, want 
valse getuigen staan tegen mij op, en hij die geweld blaast. 13 O, als ik niet had 
geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden! 14 Wacht 
op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here. 

 

De strenge farizeeër komt in directe aanvaring met de 
opgestane Jezus. De heerlijkheid van Jezus verblindt hem. 
Met vrees en angst valt hij ter aarde. Saulus, zoals vele 
ongelovigen ziet plots een levende Jezus, geen dode Jezus 
zoals hij dacht, geen sekteleider, maar de Zoon van God! 
Jezus, vroeg niet: waarom vervolgt gij mijn discipelen? 
Neen, Mij! Wie wedergeboren christenen vervolgt, die 
vervolgt zijn Schepper! 

Lucas 10:16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u 

verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die 

Mij gezonden heeft. 

 

 

Wie zijt Gij? 

De reactie van Paulus. Bij een bekering is het van groot belang dat men weet en 
begrijpt wie de Messias Jezus is. Wat betekent Jezus voor u? Het beeld dat het 
misleide volk hier van Jezus hebben, is niet het denkbeeld hoe Hij in de Bijbel staat 
beschreven. De katholieke kerk verbood in de geschiedenis het lezen van de Bijbel! 
De gevolgen zijn er nog steeds. De godheid van Jezus wordt aangevochten of 
verloochend, omwille van het Babel, de komende wereldkerk. Paulus werd met 
blindheid geslagen, at noch dronk. In een klap was Paulus machteloos, bedelend om 
verder te worden geholpen. Zo’n tegenslag zou ieder mens aan het denken zetten.  

ANANIAS, EEN GEMEENTEL WELKE JEZUS KON GEBRUIKEN. 

(10,19) Deze man uit Damascus (foto hiernaast) kreeg een visioen, en prompt zegt 
hij: Hier ben ik, Here. Wat een bereidheid is hier bij deze broeder. Ook Paulus had dit 
visioen. In vers 13 deelt Ananias zijn zorg aan Jezus mede. Inderdaad was het niet 
zo normaal dat hij naar de vervolger zou gaan. Ananias had de wil van Jezus 
begrepen. In zulke gevallen bestaat geen twijfel, als Jezus spreekt komt er zekerheid 
en gerustheid in het hart van een mens.  

Deze discipel had een boodschap voor Paulus. Lees vers 16. Na de handoplegging 
kon Paulus opnieuw zien. Dit nieuw zien was letterlijk en figuurlijk. Hij zag nu alle 
dingen in een ander daglicht, in het licht van Jezus. Een nieuw leven was bij Paulus 
begonnen. Hij werd een ander mens, en liet zich dopen. Het is wonderbaar hoe God 
een mensenleven kan veranderen en tot inzicht kan komen van de waarheid. 
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PAULUS EERSTE PREEK EN VERVOLGING. 

(20,25) Pas tot geloof gekomen en Paulus spreekt en 
getuigt over wie Jezus is. Jezus, is de Zoon van God, en 
leeft! Paulus is nu een mens, waaraan God zich 
openbaarde. Zijn prediking bracht de Joden in verwarring 
door te bewijzen dat Jezus de Christus was. Dit betekent 
dat hij al in staat was om aan te tonen vanuit het Oude 
verbond wie Jezus nu eigenlijk was. De mensen in 
Damascus konden het handelen van Paulus niet meer 
begrijpen. Hij moet vluchten voor zijn eigen leven, vanwege 
een moordplan. Als God mensen verandert, dan begrijpt de 
wereld deze mensen niet meer! Ieder christen heeft dit al 
vroeg ervaren. 

BARNABAS HAD EEN BEGRIJPEND HART VOOR PAULUS 

(26,31) Paulus terug naar Jeruzalem, wil zich daar voegen bij de discipelen. Voor 
hen, precies een wolf die tussen de schapen wil komen slapen! Na al wat was 
gebeurd, wie zou nu nog gaan geloven in deze man? Maar deze man was nu ook 
een schaap geworden.  
Een discipel zag dit, namelijk een zekere Barnabas. Deze Barnabas getuigt hoe 
Paulus Jezus heeft leren kennen, en dat deze Paulus al ijverig getuigde!  
Je ziet hoe God kan werken, wie zou anders nog luisteren naar Paulus, als God niet 
achter hem stond! Let op vers 15! Paulus was voor God “een uitverkoren werktuig! “ 
 

HET GELOOF VAN PETRUS OVERWINT ZIEKTE EN DOOD. 
 
( 32,43) “Jezus Christus geneest u”  
Deze dingen zegt u niet zomaar. God 
werkt wanneer Hij wil, waar Hij wil, en 
door wie Hij wil. Wij zien in Petrus niet 
een beeld van een theoloog, maar het 
beeld van iemand die de Here wilde 
gebruiken om mensen tot geloof te 
brengen. Het zijn niet altijd de mensen 
die genezen zijn die tot geloof komen, 
maar ook vele anderen die deze 
dingen zien. 
Alle bewoners van Lydda en Saron 
bekeerden zicht tot de Here. Ganse 
dorpen kwamen tot geloof in Jezus. 
Deze tijd is voor Vlaanderen voorbij, 
ook hier kende men in ieder dorp een Gemeente, meestal Calvinisten. Hopelijk komt 
er nog eens zo’n tijd, maar. . . als de Here het huis niet bouwt….. 
 
 

Tabitha wordt weer levend 
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Deze vrouw was gekend voor haar goede werken en 
het geven van aalmoezen. Het maken van lijfrokken en 
mantels. Men kon besluiten dat men eigenlijk aan haar 
een groot verlies had. Er was werkelijk verdriet. 
Wanneer iemand sterft heeft men vlug de rekening 
gemaakt wie of wat hij of zij was. Maar hier kwam de 
werkelijke schoonheid van deze vrouw aan het licht. De 
krachtige woorden van Petrus: Sta op! Dit zijn Jezus 
woorden! Opwekkingen van doden vinden we heel 
weinig in de schrift. Wij vragen ons af waarom vandaag 
zulke dingen niet meer geschieden. Gaat soms de eer 
naar mensen in plaats van naar God? Wij moeten wel 
beseffen dat God slechts opwekt uit de doden TOT ZIJN 

EER en de naam van Christus!  

 

 

HANDELINGEN HOOFDSTUK 10 

WIE WAS MIJNHEER CORNELIUS? 

(1,8) Cornelius was een hoofdman bij de Romeinen en was gevestigd in Caesarea. 
Het was een man die de God van Israël vereerde met zijn ganse huis. Hij gaf 
aalmoezen en bad regelmatig. 

Wij kunnen zeggen dat het een vroom mens was. Deze man had oog voor zijn 
medemens. Zijn collega’s waren eerder uit op eigenbelang en hebzuchtig. 
Hij bad als de andere Joden op het negende uur.  

Tijdens zijn gebed ziet hij een engel door God gestuurd. Die man had waarschijnlijk 
gebeden om behouden te worden. Zijn geweten maakte hem nog steeds duidelijk dat 
hij een zondaar was, en dat hij door die aalmoezen te geven nooit behouden kon 

worden. God had zijn gebeden gehoord en zijn aalmoezen gezien. God zag de 
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naastenliefde bij Cornelius, precies zoals Hij onze wederliefde ziet in wat wij voor 
Hem doen, en wat wij aan Hem offeren! Een offer is een inspanning. In wat ziet Hij 
onze liefde? Die engel bracht hem het evangelie niet, maar God liet door de mannen 
van Cornelius Petrus halen. Ook haalde God Filipus niet die daar niet ver vandaan 
was! Engelen zijn geesten die de macht hebben zich zichtbaar te maken en met 
mensen te spreken. 

HET GEZICHT VAN PETRUS, REIN OF ONREIN. 

(9,24) Op het zesde uur ging Petrus bidden op 
het dak van Simons huis. Dit is ’s middags en 
hij werd hongerig. Hier maakte God gebruik 
van, en bereidde hem voor op wat komen 
moest. Wij mogen hier vaststellen hoe God 
soms werkt. Nu was het ogenblik om Petrus 
duidelijk te maken dat alles wat hij in het laken 
zag liggen heidens was (onrein).  

Dit gezicht was voor 
Petrus een teken dat 
God ook Zijn geest zou 
uitstorten op alle volken 
van alle vreemde talen. 

Terwijl Petrus honger kreeg, laat God hem rein en onrein van 
spijze zien. Bij dit eten gaf God destijds goede raad aan de 
mens, wat goed voor hem was om te eten. En spreekt daarbij 
nog tot hem: Slacht en eet! Petrus weigerde tot driemaal toe. 
De wet was wet voor hem. God verklaarde het onreine nu als 
rein, omwille van al de heidenen.  

Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het 
met dankzegging aanvaard wordt: want het wordt geheiligd door het woord Gods en door 

gebed.1 Tim. 

Een totale omwenteling. Petrus had moeite, de macht der gewoonte is groter dan 
men denkt. Joden mochten normaal niet omgaan met de heidenen, dat was onrein. 
Nu maakte God hem duidelijk dat Hij een volk aan het scheppen is uit de heidenen 
die Hem zouden ook gaan toebehoren. Israël werd nooit verworpen! Een 
ongehoorzaam kind, blijft tenslotte altijd je kind. Satan wil dat kind doden! 
Petrus werd op deze manier voorbereid op de komst van de mannen van Cornelius. 
Wij besluiten als de Here iemand gebruiken wil, dan maakt hij hem in staat en 
bekwaam om zoiets te doen. Hoe God dit doet is wonderbaar, en gewoon boven ons 
verstand heen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. 

 

TE CESAREA BEGREEP PETRUS GODS HANDELEN EN HET 
GEZICHT 

(25,29) Cornelius viel hem aan de voeten! Een legeroverste 
aan de voeten van een apostel lijkt toch ongewoon. God 
leerde Petrus dat vanaf nu niemand onheilig of onrein is. Het 
is wonderbaar hoe God handelt, hoe mensen worden 
benaderd door God zelf, via gezichten, engelen, dromen, 
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maar nu bijzonder door Zijn woord! Hoe God hier mensen verzamelt om te komen 
luisteren naar de apostel. Het is God die de harten bewerkt. Cornelius had zijn familie 
en de beste vrienden bijeen vergaderd. Hier was de Heer het huis aan het bouwen. 
Wij zoeken soms op allerlei manieren het evangelie te brengen, via organisatie enz, 
maar hier vinden wij Gods eigen methode, en vandaag nog de meest efficiënte. In 
verzen 30-33 staat de reden waarom Petrus moest gaan. 

PETRUS PREDIKT IN HET HUIS VAN CORNELIUS 

De eerste opmerking van Petrus:  Er is geen aanzien van de persoon bij God; 

(34,48) Arm of rijk, baas of knecht, Jood of Griek ze zijn allen gelijk voor God. 

Iedereen die Hem ( de God van Israël) vereert is Hem welgevallig. Petrus predikt 
opvallend over Jezus. Hij spreekt bijzonder over de opstanding van Jezus. In vers 42 
spreekt hij dat Jezus is aangesteld als rechter over levenden en doden. Ieder mens 
zal met Jezus in contact komen, maar niet allen in dezelfde omstandigheden. De ene 
voor de rechterstoel van Christus, en de anderen in het laatste oordeel. 

43  Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van 
zonden ontvangt door zijn naam. 

(43,44) Dit mag nooit ontbreken in een gesprek tegenover een 
zoekende ziel. Allen werden door de H. Geest zelf aangeraakt bij 
het horen van deze woorden. Men verwees naar de profeten, 
welke profeteerden over de Messias! Dit is het bijzonderste 
moment geweest van het ganse gebeuren. Dit is iets wat je kunt 
opmerken, wanneer mensen tot geloof in Jezus komen, en dat 
brengt een speciale blijdschap!  

De Joden hoorden hen dan bidden in andere talen en God groot 
maakten, dat was voor de mensen die meegegaan waren met Petrus uit Joppe, een 
vorm van bevestiging dat ze de H. Geest hadden ontvangen. Het spreken in tongen 
was hier enkel een teken voor Israël. Petrus zal zich het teken van het laken 
hebben herinnerd. Het spreken in vreemde talen was hier een tweede teken om 
Petrus te overtuigen dat die heidenen ook de Geest hadden ontvangen, als hijzelf op 
pinksterdag waar daar ook vele mensen waren van vreemde tongen.  

Als vandaag mensen tot geloof komen is het niet nodig dat ze in tongen moeten 
kunnen spreken als bewijs dat de H. Geest hebben ontvangen, want de 
omstandigheden liggen hier anders. Toen wilde God dat de houding van Israël 
tegenover de heidenen zou veranderen. Opgelet: Aanleren van het spreken in 
vreemde talen of tongen is een complete dwaalleer!  
 

 

Wie zou de doop kunnen weigeren als hij de Geest heeft ontvangen?  
Wie niet wil gedoopt worden heeft de Geest niet ontvangen. 
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HANDELINGEN HOOFDSTUK 11 

PETRUS MET EEN BLIJ GEMOED NAAR JERUZALEM. 

 
(1,3) Het nieuws was al doorgedrongen in Jeruzalem, doch slechts de halve 
waarheid, en dit bezorgde de apostel een probleem. Mensen zijn vlug met de tong, 
heel vlug. Petrus was inderdaad bij de heidenen aan huis geweest en had samen 
gegeten, en dat paste helemaal niet bij de joodse traditie. Doch Petrus had hier 
begrip voor hen, want hijzelf was door God geleerd met een gezicht. Al diende Petrus 
het driemaal te horen, dan pas had hij het eindelijk geleerd. Hij begreep de diepere 
betekenis van het visioen. Wij moeten ook soms driemaal tegen dezelfde steen lopen 
eer we willen doen wat God ons leert vanuit Zijn woord! Dit is ook nog steeds het 
hedendaagse probleem tussen joden en Bijbelse christenen. Het Jodendom en het 
christendom worden in het duizendjarig rijk een geheel. Tevens ook de latere 
denominaties met al hun meningsverschillen, en geloofsbelijdenissen. Heidenen 
hadden nu ook het Woord Gods aangenomen. In Jeruzalem kwamen de vragen:  

“ Zijn ze werkelijk tot geloof gekomen?” 

Dezelfde vraag leeft nog steeds. Daarom doet Petrus hier opnieuw zijn ganse 
verhaal, en gaat zelf niet over tot discussie. ( vers 4-15 ). 

PETRUS KON RUST en VREUGDE BRENGEN. 

 
(16,18) Petrus herinnerde zich dat ze zouden met de Geest gedoopt worden. 
De apostel had het zelf meegemaakt met Pinksteren, hij wist wat het was 
wedergeboren te zijn of de Geest te mogen ontvangen. De doop in de Geest is niets 
anders dan de wedergeboorte die een mens kan ervaren. Wat wij hier leren is dat wij 
zulke mensen als Petrus in onze dagen zeer hard nodig hebben. Petrus brengt de 
menselijke discussies tot bedaren. Hij heeft geduld en vertelt al zijn ervaringen bij het 
gebeuren met Cornelius.  
 
Wij vinden hier de meest gezegende leermethode. Door God zelf geleerd worden. 
Het bestond erin anderen te leren met wat men zelf had ervaren. Niet alleen waren 
ze tot rust gekomen, maar men verheerlijkte God. 
Dan pas werd de christelijke vreugde gedeeld met elkaar. 
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HET STERVEN VAN STEFANUS TOT ZEGEN. 

(19,30) Door het vluchten van de eerste christenen ontstaat nog een grotere bloei. 
Het verdrukken van de christenen brengt geestelijke groei. Christenen kennen hier 

weinig verdrukking, 
enkel zij die veel 
getuigen en vruchtbaar 
zijn, riskeren soms 
sociaal nadeel, zoals 
het verliezen van de 
job op subtiele wijze.  

Hier vluchtte men naar 
Phenicië, (Libanon) 
Cyprus en het 
Syrische Antiochië. 
Antiochië, was toen de 
hoofdstad van Syrië, 
de derde grootste stad 
in de wereld na Rome 
en Alexandrië. ( zie kaart )    

Dit was geen 
aardbeving, maar de 
gevolgen zijn even erg 

als je uw huis moet verlaten omwille van Christus, omwille van uw geloof. In 
Antiochië werd gesproken tot de Grieksprekende joden. Daar kwam een opwekking! 
In Jeruzalem hoorde men dit en men zond Barnabas. Wat een vreugde moet het zijn 
naar zo’n gebied te gaan waar velen tot geloof kwamen, om daar te mogen 
onderwijzen.   

Vers 21  “ En de hand des Heren was met hen. . . . .” 

Dit is de noodzaak bij elk verkondigen van het evangelie. Zonder deze machtige 
hand gebeurt er niets meer,   Ps. 127:1Een bedevaartslied. Van Salomo. Als de Here 
het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de Here de stad 
niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. 
(25,26) Zien wij dat Barnabas naar Tarsus ging om Paulus te zoeken. Tarsus was de 
geboortestad van Paulus. Wij vinden hier al een predikende Paulus en Barnabas in 
Antiochië een jaar lang. Daar was wel werk genoeg. Hier werd pas voor de eerste 
maal van “Christenen” gesproken. Dit woord vindt hier zijn oorsprong.  
Wat hier “als Christen “ staat betekent in het Grieks “goed mens”, en van hieruit is 
dan ook het woord christen voortgekomen. Opmerkelijk is dat zij Christenen 
(Christus) werden genoemd en niet Jezuïeten. (Jezus) Christenen zijn inderdaad 
medegezalfden.   
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(27,28) Profeten komen uit Jeruzalem. De gave van profetie was al werkzaam in de 
gemeente. 

1 Cor.12  28  En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, 
ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, 
bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.  29  Zijn 
zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten? 

Agabus doet hier een voorspelling over een hongersnood. Onmiddellijk werd dit in de 
schrift bevestigd, wat er ons op wijst dat zulk een soort profetie dient uit te komen om 
de waarheid ervan te bevestigen dat ze spraken in Gods naam. De Christenen 
werden voorbereid om hun broeders en zusters in Judea te helpen.  Agabus maakte 
later door Gods wil de persoonlijke toekomst van Paulus duidelijk:  

10  En toen wij daar verscheidene dagen bleven, kwam uit Judea een zeker profeet, 
genaamd Agabus. 11  Toen deze bij ons gekomen was, nam hij de gordel van Paulus, 
en zich voeten en handen bindende, zeide hij: Dit zegt de Heilige Geest: De man, van 
wie deze gordel is, zullen de Joden te Jeruzalem zo binden en uitleveren in de handen 
der heidenen Hand.21 

Dit soort van profetieën komen niet om de haverklap voor in het N.T. Wij kennen wel 
de profetische gaven in de gemeente, welke eveneens werkzaam zijn, doch er zijn 
geen nieuwe profetieën buiten wat geschreven staat. De H Geest inspireert nog 
steeds als dit nodig is, en gebruikt wie Hij wil. 

HANDELINGEN HOOFDSTUK 12 

 

KONING HERODES VERVOLGT 

DE  EERSTE CHRISTENEN. 

(1,6) Kort na de vreugde van het vorige 
hoofdstuk komt opnieuw verdriet, doch 
helemaal geen nederlaag. Deze koning laat 
de apostel Jacobus onverwachts 
ombrengen door het zwaard. Waarschijnlijk 
geen kans gehad om te bidden. Jacobus 
zal de leiding hebben gehad over de 
gemeente te Jeruzalem, terwijl Petrus 
afwezig was voor zijn reis. Doch kort erop 
zoekt hij Petrus en laat hem gevangen 
zetten. (afb.Gevangenis van Petrus) Wij zien 
opnieuw de satan slaat toe, en wil opnieuw 
het jonge christendom te vernietigen. 

Wij lezen hierbij dat deze vervolging de 
Joden welgevallig was. Deze koning sympathiseerde met de farizeeërs, en de 
publieke opinie welke zal zijn beïnvloed geweest, precies als vandaag door de 
media. Wij bedenken altijd wie God liefheeft zal zich niet verheugen in het doden van 
mensen.  
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Herodes had de bedoeling Petrus voor het volk te brengen, precies zoals met Jezus 
was gebeurd.  
Nu vinden wij hier christenen die de strijd zijn begonnen, ze waren allen in gebed 
gegaan voor de redding van Petrus.  
Wij zagen dat Petrus zwaar bewaakt werd, precies als de ergste misdadiger. 

Christenen stonden compleet machteloos in dit geval, maar  bidden helpt! 
 

DE HERE VERLOST PETRUS 

(7,11) Al zien wij hier hoe machtig deze koning optreedt, en met antichristelijke 
motieven, toch is hij niet oppermachtig! Wij zien dat Petrus verlost werd precies op 
het moment dat de koning hem wilde laten voorkomen. Dit was net op tijd. Wij 
kunnen hieruit besluiten dat God ingrijpt als het nodig is, en op Zijn tijd, en wij niet 
altijd weten wat er gebeurt in onze omstandigheden. Meestal redt God op het laatste 
moment! 

Denk aan Mozes aan de Schelfzee. Denk aan Abraham bij zijn offer! Nooit had 
Petrus zoiets kunnen denken. Petrus sliep tussen twee soldaten, met een 
doodvonnis voor de ogen! Menselijk gezien geen enkele hoop meer voor hem. Wij 
zien nogmaals dat hopeloosheid toch kan veranderen door onze verhoorde gebeden. 
Als het nodig is zet God engelen in. De werking van deze engelen is wonderlijk, de 
soldaten merken helemaal niets op. Ook Petrus schrikt zich niet, maar denkt te leven 
in zijn droom. De engel zegt hem alles wat hij doen moet. Deze engel vervult een 
goddelijke opdracht. Petrus beseft nog steeds niet dat het werkelijkheid was. Dat was 
waarschijnlijk nodig geweest, anders had Petrus wel gereageerd, dus de engel heeft 
alles onder controle. De apostel komt pas tot besef van wat is gebeurd toen hij al 
helemaal vrij was, en buiten de gevangenis. Hij had begrepen dat God zelf had 
ingegrepen om hem te redden uit de hand van de koning en het gemanipuleerde 
volk. 

DE VREUGDE VAN EEN VERHOORDE BEDE. 

Vers 12,19. De bidstonde ging door in het huis van Maria. De toestand was zeer 
ernstig en er werd met velen gebeden. TTeerrwwiijjll  zziijj  nnoogg  bbeezziigg  zziijjnn  ttee  bbiiddddeenn,,  kklloopptt  

PPeettrruuss  aaaann!! 
De overwinning was behaald. De slavin die de stem 
van Petrus herkende werd bovenmate met vreugde 
vervuld, dat ze niet meer wist wat ze deed, ze liet 
hem nog eerst wat staan! “ gij spreekt wartaal”  

 Men zat te bidden voor de bevrijding van Petrus, 
en dan gelooft men het nog niet als het gebed 
verhoord werd. Dit is menselijk, daarom moeten wij 
nog meer vertrouwen dat al wat wij bidden kan 
verhoord worden. 



32 
 

7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal 
u geworden.Joh.15 
 
 

Psalmen 145:3  De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is 
ondoorgrondelijk. 
Romeinen 11:33  O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe 
ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! 
Er kwam een opschudding onder de soldaten, wat begrijpelijk was. Ook zelfs de 
modernste technieken van bewaking vandaag kunnen niet op tegen Gods wil. 
 

DE HOOGMOED VAN HERODES KOST HEM HET LEVEN. 

 
(20,25) Deze man had invloed op het volk, Tyriers en de Sidoniers   zodanig dat het 
hysterisch kwam en riep: De stem van een god en niet van een mens! Wat een 
afgoderij! Op slag kwam het oordeel Gods over hem. Een dodelijke ziekte, en hij 
stierf op 54 jarige leeftijd. Hij blies de adem uit, is  een gezegde voor de dieren. Van 
gelovigen schrijft de bijbel dat ze de geest gaven in Gods handen. 

Psalmen 147:6  De Here houdt de ootmoedigen staande, maar Hij vernedert 
de goddelozen ter aarde toe. 

En het woord des Heren wies en verbreidde zich. 

.(24) De blijde boodschap kon opnieuw weer verder gaan en dit is tot op heden nog 
steeds zo en zal nooit kunnen worden tegengehouden tot de dag van Christus! 

HANDELINGEN HOOFDSTUK 13 

 
PAULUS EERSTE ZENDINGSREIS 

(1,12) Werken in opdracht van de H. Geest. In 
Antiochië was een kleine gemeente, met 
profeten en leraars. Vier zaken die voorafgingen 
aan de opdracht:1.vasten 2.gebed. 
3.openbaring 4.handoplegging. In deze 
gemeente was, een neger, een romein, een 
leviet en iemand van de adel, en toch een grote 
eenheid te merken. Een eenheid in vasten en 
gebed, daar kan de H. Geest werken. Paulus 
geconfronteerd met een valse profeet, Bar-
Jezus een jood. 

Let op deze zeer verleidelijke naam als bv: zoon van Jezus, of Jezuïet 
Hij vertoefde bij de gouverneur. Hij probeerde die zoekende ziel af te brengen van 
het geloof. Dit is typisch de strijd tussen licht en duisternis. 
De reactie van Paulus in verzen 10,11 en 12 beschrijft Lucas heel nauwkeurig. 
Valse profeten verdraaien Gods woorden. Ze vervalsen, en dit bestaat nog steeds, 
valse Bijbels bestaan precies als vals geld. Satan verdraait vandaag graag opnieuw 
de woorden van de Bijbel, deed hij ook met Eva! 



33 
 

Slechts bij onderzoek blijkt of het echt of vals is. De man werd met blindheid 
geslagen, en de gouverneur kwam tot geloof. De man kwam niet tot geloof door dit 
teken te zien, maar door de LEER des Heren ! 

Het is een zaak van het hart en het geweten! 

PAULUS PREDIKT IN DE SYNAGOGE te  ANTIOCHIE / Pissidië. 

(13,41) Paulus herinnert hen dat God hen uit Egypte heeft gered. Mensen vergeten 
vlug hun verleden. Hij leidde hen veertig jaar door de woestijn, en verdroeg hun 
“eigenaardigheden” eigenlijk hun gewoonten en karakters ieder naar zijn eigen aard. 
God heeft geduld gehad, en heeft dat nog met ons en ons karakter, dus moeten wij 
dat ook hebben tegenover elkaar! Ze wilden nu dan ook Samuel niet meer, maar een 
koning zoals de andere volkeren.  

6  Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons te richten, mishaagde dat aan Samuel, en 
hij bad tot de Here.7  De Here zeide tot Samuel: Luister naar het volk, in alles wat zij tot u 
zeggen, want niet u hebben zij verworpen, maar Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen 
koning over hen zou zijn.8 Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af, toen Ik hen uit 
Egypte leidde, tot op de huidige dag, dat zij Mij hebben verlaten en andere goden gediend, 
zo doen zij nu ook tegen u. 1 Samuel 8 
Paulus spreekt dat het volk om een koning vroeg. Hij spreekt over koning Saul en koning 
David. Koning Saul werd door God verworpen, door halve gehoorzaamheid.  

Van koning David spreekt Paulus in Gods naam: een man naar mijn hart die al 
mijn bevelen zal volbrengen! 

 

Dit is hier een echte voorspiegeling van het beeld van Jezus.  Paulus wijst naar de 
belofte, en naar de vervulling van de profetie. Hij maakt duidelijk dat de mensen en 

hun leiders in Jeruzalem, elke sabbat de profeten voorlazen, maar ze hebben het niet 

begrepen! Door Jezus te doden hebben zij wat voorspeld was in vervulling laten gaan. 
Maar God heeft Jezus opgewekt maakt hij hen daarna duidelijk. 

 

6  Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.7 Ik wil gewagen van 
het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt.8  
Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit.9  Gij 
zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.10  
Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde.11  
Dient de Here met vreze en verheugt u met beving.12  Kust de zoon, opdat hij niet 
toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. 
Welzalig allen die bij Hem schuilen!Ps.2 

Psalm 16 werd door Paulus aangehaald : 

9  Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid 
wonen;10  want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw 
gunstgenoot de groeve zien.11  Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed 
van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig. 

Hier moest men begrijpen dat de opstanding van Jezus reeds lang werd voorspeld 
door David in psalm 16. 
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De apostel maakt hen nu twee zaken duidelijk 

  Verkondiging van: vergeving van zonden door Hem. Wie gelooft: wordt 

gerechtvaardigd door Hem. Vergeving van zonden is niet hetzelfde als 
rechtvaardiging! Zonden worden weggenomen, het negatieve is weg. Dan begint 
God in ons te werken. Wanneer dit is volbracht, dan zullen wij gerechtvaardigd zijn, 
dit is alsof wij nooit hadden gezondigd in Gods ogen. Rechtvaardiging slechts door 
levend geloof. Rom.3:28  Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof 

gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. 
De joden moesten nu gaan geloven dat de wet hen niet kon rechtvaardigen. Daarna 
kwamen er tot geloof en kwamen er in opstand. 
Op deze manier moeten wij het evangelie brengen, uitleg geven over wat nog komen 
moet, en wat reeds in vervulling is gegaan. Door goede werken kan men niet 
gerechtvaardigd worden. Maar er komen wel vruchten door het geloof, en dit na een 
bekering.  

EEN BOODSCHAP VOOR ALLE INWONERS 
TER PLAATSE. 

(42,51) Paulus en Barnabas werden de week 
erop opnieuw gevraagd te spreken. Iedereen 
kwam er nu op af. De joden zagen ook vele 
anderen komen, heidenen. Joden werden 
woedend, en heidenen verblijdden zich toen ze 
de woorden des levens hoorden. Doch Paulus 
wijst erop dat ze het eeuwig leven als 
onwaardig beschouwen, en richt zich verder tot 
de heidenen. 

Het eeuwig leven door God gegeven ( en niet 
door mensen nagemaakt, zoals men dat 

vandaag wil doen via het klonen ) verwerpen, is de grootste fout welke een mens in 
zijn leven kan maken. Allen die bestemd waren voor het eeuwig leven kwamen tot 
geloof. Opnieuw bleef vervolging niet uit, via aanzienlijke vrouwen, doch zij schudden 
het stof van hun voeten af en gingen door naar Ikonium. 

Mattheüs 10:14  En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat 

dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af. 

Ze werden vervuld met blijdschap en de Heilige Geest. Wilt u vervult worden met 

blijdschap, breng dan het evangelie! Er bestaat geen grotere blijdschap! 
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HANDELINGEN HOOFDSTUK 14 

PAULUS EERSTE ZENDINGSREIS  -  DE TERUGKEER 

PREDIKING TE IKONIUM. 

(1,7) Door de vrijheid om te spreken over Jezus Christus in de synagogen waarvan 
Paulus gebruik maakte kwamen mensen tot radicale bekering, een grote menigte. Ze 
bleven er een bepaalde tijd.  

“SPREKENDE IN VERTROUWEN 

OP DE HERE “ 

 
Het spreken van Paulus gaat gepaard met genezingswonderen en tekenen die de 
Here deed.  
Hier vinden wij opnieuw de sterke werking van de H. Geest. De H. Geest werkt 
wanneer Hij wil en waar Hij wil. Daarom moeten wij telkens met vertrouwen leren te 
spreken. Dat er zoveel mensen tot geloof kwamen was een vrucht van de H. Geest 
en niet omdat Paulus het zo goed kon zeggen! Doch Paulus had de nodige kracht, hij 
laat niet na met vrijmoedigheid te spreken. De stenen van Antiochië hebben hem het 
zwijgen niet opgelegd! Wat een voorbeeld voor ons! 
 
De reactie bleef niet uit. Er kwam een oploop door de verdeeldheid tussen joden en 
de heidenen. Het werpen van stenen bleef natuurlijk niet uit. De beste predikers 

krijgen meestal de meeste stenen naar zich! 
De satan staat niet stil. 
De evangelisten vertrekken naar andere 
steden: Lystra, Derbe. . . 
Wij zien iedere keer na de prediking met 
vrucht, dat er stenen volgen, deze stenen, 
zijn stenen van kritiek, haat, jaloersheid, 
nijd, stenen ten gevolge van de waarheid 
welke mensen kwetsten die hun zonden niet 
wilden erkennen. Ook deze stenen tonen 
aan dat het evangelie op de goede en 
spontane manier werd gebracht. 
 

WAT GEBEURDE ER TE LYSTRA? 

(8,20) Hier zien wij opnieuw de werking van 
de H. Geest. Een lamme springt op en loopt 
heen en weer. Wij zien dat de man geloof 
HAD. Er staat niet opbracht of het geloof 
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aan zichzelf opdrong. God bevestigde de prediking van een geloof waar kracht van 
uitgaat. De man was lam van zijn geboorte aan. Dit is een beeld van ieder mens, 
geboren in ongeloof, in zwakte.  
 
Wie tot geloof komt ontvangt een geestelijke kracht welke menselijke grenzen 
overschrijdt. Het valt meermaals voor dat wanneer mensen tot geloof komen er ook 
lichamelijke genezing komt, en dit zonder dat handoplegging of dergelijke aan te pas 
komt. God zal de wensen en begeerten niet teleurstellen, die Hij zelf heeft opgewekt, 
evenmin als de hoop, die Hij zelf heeft doen ontstaan. 
 
20  Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.21  Dat zij 
de Here loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de 
mensenkinderen;Ps.107 

REACTIE VAN HET VOLK OP DIT WONDER. 

(11)  En toen de scharen zagen, wat Paulus gedaan had, 
verhieven zij hun stem en zeiden in het Lykaonisch: De goden 
zijn, in mensengedaante, tot ons neergedaald; (12) en zij 
noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij het was, 

die het woord voerde. 13 En de priester van 
Zeus-voor-de-stad bracht stieren en kransen 
aan bij het poortgebouw en wilde met de 
scharen offeren.(Afb.Zeus) 
 Deze mensen reageren vanuit hun afgodische 
cultuur en opvoeding. Ze willen hun goden 

bedanken voor dit wonder. Het is precies deze afgoderij welke wil terugkeren, 
bedenk de sekte van Rael. 

Paulus doet een oproep tot bekering van al dit ijdel bedrijf. 
Een ijdele beelden traditie. Ook hier kent men zulke dingen, als het dragen van 
amuletten, processies bedevaarten, autowijdingen en zovele andere afgoderij. Ze 
kwamen al af met kransen en bloemen voor de apostelen.  
Paulus spreekt duidelijk over het bekeren naar de ene levende God, die hemel en 
aarde schiep! Het offeren kon niet worden tegengehouden, ja men stenigde Paulus 
omwille van zijn protest.  

“ OOK WIJ ZIJN MAAR GEWONE MENSEN “ 

 
Dit is wat Paulus en Barnabas roepen tussen het 
volk. Het kwam erop neer dat ze goed beseften dat 
zij slechts een instrument in de hand van God 
waren. Ze wilden in geen geval worden aanbeden. 
Dit is nog wel eens het geval van sommige grote 
evangelisten, welke zuchten naar eer. De invloed 
van televisie is hier een groot gevaar vandaag. Hier 
liet Paulus bijna zijn leven. Men vlucht naar Derbe. 
De apostels reageren scherp, omdat ze begrepen 
dat het volk door deze afgoderij opnieuw in de 
wereld van de boze geesten verstrikt geraken. 
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PIJNEN HOUDEN PAULUS NIET TEGEN TE PREDIKEN 

(21,28) Barnabas en Paulus gaan naar Lystra, Ikonium en Antiochië  om de zielen te 
versterken. Ze leren er dat men door vele verdrukkingen heen het Koninkrijk Gods 
moet binnengaan. Vandaag is het nog altijd zo, doch daar heeft het traditionele 
Roomse christendom in Europa geen last van, totnogtoe! De pijnigingen zijn niet 
altijd op middeleeuwse wijze, maar kunnen ook geestelijk zijn en veel zielenleed 
veroorzaken, subtiel pesten op het werk, omdat men “evangelisch” of strikt 
Bijbelgetrouw christen is. 

Oudsten werden aangesteld welke door de gemeenten werden voorgesteld. Dit 
gebeurde altijd onder vasten en bidden. 

Openbaring 3:7 En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, 
de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij 
sluit en niemand opent. 

 
Geen enkele prediker kan zelf de deuren van de mensenharten openen, hij kan 
slechts bidden en vertrouwen dat Jezus die deuren opent, en zo komt Jezus alle eer 
toe! Men is zeker geen Bijbels heilige wanneer men heilig zou zijn verklaart door een 
paus, maar men is wel een heilige als men door God is aangenomen als Zijn kind, of 
behouden zondaar. De paus is toch God niet! En in Antiochië aangekomen konden 
zijn vertellen over de grote daden Gods. 

HANDELINGEN HOOFDSTUK 15 
 

EEN LEERSTELLIG VERSCHIL 

 
Besnijdenis of niet, om behouden te worden? 

 
(1,3) Wij proeven hier vlug een conflict als het 
ware tussen de wet en de genade van het N.T. 
Wie tot geloof komt neemt niet altijd vlug 
afstand van zijn gewoonten die hem jarenlang 
traditioneel werden geleerd en opgelegd, maar 
hier ging het voor hen als iets fundamenteels 
namelijk de verplichting om zich te laten 
besnijden. Er waren dus broeders uit Judea 
gekomen met deze leer om vast te houden aan 
de wet. Deze broeders waren dus niet in 
opdracht van de apostelen gekomen, wat er op 
wijst ze spraken dus niet namens de Heer, maar 
op eigen houtje, dus zonder gezag van Jezus of 
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onder Zijn leiding. God dienen op eigenwijze is afgoderij! Paulus en Barnabas zijn 
een van gedachte en bieden zwaar verzet. Dan gaan ze naar Jeruzalem omwille van 
dit geschil. 
 
 

 
STANDPUNT BEKEERDE FARIZEEERS 

 
(5) Hier kwam al heel vlug tot uiting vanwaar deze dwaling kwam. Er waren 
Farizeeërs welke tot geloof waren gekomen doch de nieuwe leer nog niet goed 
hadden begrepen of niet ALLES hadden aangenomen. Men moet steeds goed 
opletten voor mensen welke andere gedachten meeslepen vanuit hun oud leven.  
Wie katholiek is en tot geloof komt in Jezus, zal niet altijd even gemakkelijk oude 
standpunten opgeven, zonder dat dit even goed is uitgelegd. 
Dus hier is waakzaamheid en geduld noodzakelijk! 
 

VERGADERING IN JERUZALEM MET DE OUDSTEN 
 

(6,11) Petrus neemt het woord. Waar Petrus de aandacht op vestigt is dat hij erop 

wijst dat de heidenen precies als hij de H.Geest hebben ontvangen.  

 

9  Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest 
Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort 
Hem niet toe.Rom.8 

 
God heeft geen onderscheid gemaakt nu tussen Jood en heiden maakt hij duidelijk. 
Hij wijst erop dat zij hun hart reinigen door het geloof. Inderdaad worden de 
gedachten van de heidenen gezuiverd. Door genade zegt Petrus, en niet door weer 
een nieuw juk op te leggen aan die mensen zijn wij behouden.  
Zijn spreken is zeer correct en duidelijk. Petrus maakt geen omwegen over de leer! 
Hij maakt geen compromis omwille van de vrede.  

 
BARNABAS EN PAULUS SPREKEN UIT ERVARING 

 
(12,13) Om de woorden van Petrus te bevestigen, verhalen ze hoe God wonderen en 
tekenen heeft gedaan onder de heidenen. Zij hadden duidelijk gezien hoe God de 
heidenen genadig was op basis alleen van geloof in het volbrachte offer van Jezus 
Christus! 

INBRENG VAN JACOBUS 

 
(13,21) Ook Jacobus bevestigde de woorden die Petrus 
spraak vanuit de Bijbel. Hij haalt er duidelijk een profetie 
aan van de profeet Amos. Let op, de blanco bladzijde 
tussen het Oude en Nieuwe verbond mag gerust 
weggooien, voor de apostelen was het één geheel! De 
Bijbel is steeds een vast fundament om besluiten en 
beslissingen te nemen. Dit wijst erop dat Jacobus goed 
onderlegd was in het woord. Dit is zeer belangrijk in 
conflictsituaties zoals deze.  
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Deze profetie was om duidelijk te maken dat God ook een volk uit de heidenen zou 
roepen en ook deze zou behouden worden.  
 
 
 
Begrijpelijk had men toch grote moeite om dit nieuw gegeven te kunnen aanvaarden.  
God is nu met Zijn evangelie de blijde boodschap naar de heidenen, en zij zullen het 
verder verkondigen, wat Gods volk heeft verworpen!  
Dit is nog steeds het grote probleem om joden ervan te overtuigen dat Jezus kwam 
voor alle mensen, en voor hun behoudenis. 
 
 
 
Jacobus legt enkele nieuwe regels voor de christenen vast onder het volgende: 
 
- Afstand te nemen van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met afgoderij te 

maken heeft. 
- Van hoererij: Pornea d.i. alle vorm van onwettige seksuele relaties, samenleven 

zonder huwelijk, porno, immorele seks, enz. 
- Van het verstikte en van bloed. ( ivm het eten) 
 

BESLUITVORMING IN JERUZALEM 

 
(22,34) Het besluit wordt niet door de apostelen alleen genomen maar wel door de 
gehele gemeente (Ecclesia). Waar de H. Geest werkzaam is komt er een eenheid, 
zonder veel eindeloze discussies.  
Barnabas en Silas gaan mee met Paulus. Barnabas betekent zoon van de sabbat, of 
naar de traditie werd geboren op sabbat. Silas is de verkorte naam voor Silvanus 
 In Antiochië verblijdden de broeders zich over de brief  en werd als een bemoediging 
aangenomen. Ze verbleven er ook nog een tijdlang, wat erop wees dat daar werk 
was met het evangelie. 

 
RUZIE VAN PAULUS EN BARNABAS over MARCUS! 

 
(35,41) De Bijbel is zeer realistisch. Hier vinden wij twee broeders die in onenigheid 
komen te vallen. Het gaat nu niet over onenigheid wat de leer betreft, want Paulus en 
Barnabas kwamen op dit vlak goed overeen, maar het gaat hier over een verschil in 
gedachten aangaande een zekere discipel Marcus, waarin Paulus geen vertrouwen 
meer stelde om verder het evangelie te brengen, daar hij hen de vorige maal in de 
steek had gelaten. Dit betekende voor Paulus al afvalligheid. Deze Marcus was de 
neef van Barnabas! Barnabas wilde ook Marcus nog een kans geven. Daardoor 
ontstond er verbittering. Paulus gaat dan verder met Silas om de andere gemeenten 
te versterken. 
Wij zien hier ook in feite twee karakters die tegen elkaar botsen. Paulus is de strenge 
man van karakter. Barnabas lijkt daartegenover Paulus niet te kunnen volgen op 
geestelijk vlak en trekt nog voor zijn familie, Hij is het meer toegeeflijke type. 
 
Alles is niet te voorzien. Later is deze Marcus, de evangelist, nog een goede hulp 
voor de apostel Paulus, en horen wij niets meer van Barnabas! Doch Barnabas zou 
de marteldood hebben gestorven op Cyprus. 
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Hoe dan ook het evangelie werd verder verkondigd. 
 

 

HANDELINGEN 16 

TWEEDE ZENDINGSREIS VAN DE APOSTEL PAULUS. 

(1,3) Paulus ontmoet Timotheus voor 
de tweede maal, en neemt hem mee. 
Hij besnijdt hem ter wille van het 
evangeliewerk, en niet omwille van 
de wet Het moet duidelijk zijn dat 
Paulus het daarom deed. Hij ging 
overal eerst naar de synagogen bij de 
Joden met het evangelie; voor 
Timotheus was dit een probleem, want 
zijn vader was een Griek, en hij nog 
niet besneden. 

Paulus past toe wat hij schrijft in de 
Corinthebrief: 1 Cor.9:20 

20  en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen;  
hun, die onder de wet staan, als onder de wet (hoewel persoonlijk niet onder de wet) 
om hen, die onder de wet staan, te winnen; Deze mensen waren tot veel bereid om 
mensen voor het evangelie te winnen en te behouden. Stof tot nadenken! 
 
Leiding van de H.Geest is belangrijk! 

(4,8) Tot aan de stad Troas laat de Geest van Jezus 
niet toe dat ze daar predikten. Hoe de Geest dit deed 
staat niet beschreven, het zou kunnen zijn door de 
aanwijzende omstandigheden. Hier stellen wij vast dat 
de Here nog steeds alles leidde. Zo is het ook 
vandaag nog. Het is dus van groot belang de leiding te 
ervaren en te respecteren. 

God geeft Paulus persoonlijk leiding. 

(9,10) Gods leiding door een droom of visioen. Paulus 
krijgt hier een opdracht om tot Macedonië door te dringen en te daar te prediken. Dit 
in tegenstelling tot vorige verzen. Hier de stad Lystra De man in zijn droom riep om 
hulp. De apostel gaat in op wat hij zag, en hield dit, als iets dat van God kwam. 

 De bekering van Lydia. (11,15) Daar was een purperverkoopster Lydia genaamd. 
Lydia betekent: “moeite” Wat opvalt, is dat er hier een handelaarster tot geloof komt, 
wat wij vandaag zeer weinig nog ervaren. Zij zou de eerste Europeaan zijn die haar 
bekeerde. Van haar staan enkele punten die van belang zijn om te overdenken 
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namelijk: Ze gaf aandacht aan de woorden van het evangelie Ze werd gedoopt Ze 
nodigde de christenen uit bij haar intrek te nemen een eerste symptoom dat ze van 
haar wedergeboorte. Tenslotte waren deze mensen als Paulus, Timotheus voor haar 
nog vreemde mensen 
 

De waarzeggende geest 

(16,18) Dit voorval toont heel goed aan dat de demonen ook 
de waarheid naar voor kunnen brengen. Het meisje zou de 
geest van Python hebben gehad. Dit is zeer aanlokkelijk en 
aantrekkelijk, omwille van winstbejag. Daarom dat Paulus 
optrad, om erger te voorkomen, en zeker niet in te gaan 
voor compromissen. Vele christenen zouden al denken dat die slavin ook al een 
christen zou zijn, maar ze acteert “als” een christen. Dus opgelet voor alles wat lijkt 
op christenen! Na de uitdrijving door Paulus van deze waarzeggende geest, kwamen 
de problemen. De duistere machten begonnen zich te verzetten tegen Paulus en 
broeders. De rijken zochten hun relaties om Paulus het zwijgen en het handelen op 
te leggen. Zo kwamen ze in de gevangenis terecht. Het is duidelijk een beeld ook 
van de wereldse onrechtvaardigheid dat zijn wortels vindt in de rijkdom en de 
geldzucht. 

CHRISTENEN SLECHTS GEVANGEN ALS GOD HET WIL! 

Paulus en Silas zongen Gods lof in de 
gevangenis.  

(25,34) Dus zeker geen zelfbeklag. Zij begrepen heel 
goed dat dit gevolgen zijn omwille verkondiging van het 
evangelie. Wie het evangelie gaat verkondigen komt in 
strijd terecht. Het lijkt niet meer normaal, in de 
gevangenis en dan gaan ze zingen! Het lijkt wel een 

wereld op zijn kop. Doch de Here toonde Zijn kracht aan de wereld door een 
aardbeving op het gepaste moment. Nog steeds kan men het tijdstip van een 
aardbeving niet voorspellen, en men zal dit ook nooit kunnen. Wij zouden kunnen 
zeggen: rampen in dienst van de christenen! 
Het bracht een gevangenisbewaarder in grote paniek, en zou zelfmoord plegen. 
Zelfmoord kwam in zijn tijd veelvuldig voor. Er waren er die zelfmoord promoten of 
aanleiding gaven. Wellicht komt het terug met vb. : een zelfmoordpil? Paulus redde 
de man van zijn leven, en weerhield hem zoiets te doen. Wij moeten zelfmoord 
bestrijden altijd! Deze man stelde een vraag die in feite ieder mens eens zou moeten 
stellen, ook zonder in zulke omstandigheden te moeten komen. 

Wat moet ik doen om behouden te zijn? 

De gevangenisbewaarder had het heel goed begrepen! Hij zal de liefde hebben 
gezien die Paulus hem betoonde, en de gevangenen niet vlug wegliepen! Hij 
verzorgde reeds Paulus en Silas van hun wonden. Hij liet zich dopen want dit was 
belangrijk voor hem, zijn eerste stap van gehoorzaamheid. Daarna nog een etentje 
als teken van grote dankbaarheid en vreugde door deze pas geboren christen. 
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HUN VRIJLATING 

(35,40) Paulus wilde duidelijk een eerherstel. Hij stond op zijn rechten als romein. 
Hier leren wij dat christenen wel hun rechten mogen opeisen.  
Inderdaad ter wille van het evangelie. Losgelaten te worden zonder eerherstel zou 
erop kunnen wijzen dat ze schuldig waren aan iets. De mensen mochten het gerust 
weten dat ze onschuldige mensen waren en ten onrechte werden gemarteld. 
  

HANDELINGEN 17 

 

PAULUS IN THESSALONIKA EN TE BEREA. 

(1,4) Paulus gaat zoals gewoonlijk naar de 
synagoge te Thessaloniki. Hij behandelde daar 
drie weken verschillende Schriftgedeelten. Hij 
leert wie Jezus is, vanuit de schriften. Hij legt 
Bijbelse profetie uit aan de mensen, die werden 
vervuld door de Messias die Jezus heette. 
Wanneer wij het evangelie brengen moeten wij 
rekening houden telkens ook Jezus centraal te 
stellen. Paulus bracht Jezus, geen nieuwe 
filosofie. 

BROEDER JASON 

(5,9) Jaloersheid bij de joden bracht opnieuw moeilijkheden. Men begon problemen 
te maken, de stad werd zelfs in rep en roer gebracht. Men ging naar het huis van een 
zekere Jason, die waarschijnlijk onderdak verleende aan Paulus en Silas. Men bracht 
deze naar de overheden, zonder enige van de Romeinse wetgeving te respecteren. 
Men verdraaide de woorden die gesproken werden, en zegden dat Jezus de nieuwe 
koning nu was. Iemands woorden veranderen is uit de duivel en kan vele gevolgen 
hebben. Deze broeder werd vastgehouden en later op borgtocht vrijgegeven. 
Broeder Jason mocht de apostelen niet meer verder ontvangen. Dit kan de reden zijn 
geweest dat Paulus niet zo gemakkelijk naar Thessaloniki terug kon gaan, zoals hij 
schrijft: 

18  Wij, of liever: ik, Paulus, heb namelijk een en andermaal tot u willen komen, doch 
de satan heeft het ons belet.1 Thess.2 

 

PAULUS ZOEKT STERKTE IN BEREA. 
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(10,12) In Berea was er een andere stemming. De joden daar waren niet agressief. 
Velen kwamen daar tot geloof; Ze onderzochten de schriften om te zien of het wel 
klopte wat de apostel verkondigde; 
Het leek toen wel nog steeds als nu de ene stad of streek staat meer open voor het 
evangelie als nu. Wij weten niet helemaal hoe dit komt, maar de realiteit leert het 
ons. 
  

JODEN VERHINDEREN HET EVANGELIEWERK 

 
(13,14) Joden uit Thessaloníki kwamen naar Berea om de strijd tegen het evangelie 
verder te voeren. Het leidde ertoe dat Paulus naar Athene werd gezonden. 
Wij zien hoe God al die dingen leidt. De apostel zal daar niet door zijn ontmoedigd. 
Hij zong in de gevangenis Gods lof. Zijn vertrouwen stelde hij op de Heer, ook in zijn 
werk. Wij moeten eigenlijk niet alle antwoorden kennen op alle waaroms! 
Wij zijn toch God niet. 

   

PAULUS NAAR ATHENE 

(15,19) Toen Paulus in Athene 
aankwam verwonderde hij zich 
zeer over al die afgodsbeelden 
in deze stad. Hij komt in 
contact met joden en andere 
filosofen. Met deze mensen 
had hij gesprekken aangaande 
zijn prediking. Deze filosofen 
zagen in hem iemand als een 
betweter, of als iemand die 

vreemde goden verkondigde. Doch ze wilden meer weten over zijn leer, Jezus en de 
opstanding. 
PAULUS TOESPRAAK TOT ATHENE. 

Wat was de Areopagus waarvoor Paulus diende te spreken? 
(20,34) Een soort raad van opperrechters en filosofen die luisterden op de plaats 
waar volksvergaderingen werden gehouden. Die plaats was een heuvel Deze raad 
hield zich bezig met politieke en religieuze zaken, en controleerde nieuwe 
gedachtegangen. Wanneer Paulus sprak kwamen daar vele mensen van Athene en 
omstreken luisteren. Het was nog de tijd, zonder Tv’s. Mensen maakten nog eens tijd 
om te luisteren naar elkaar. Paulus speelde goed in op zijn eerste ervaring die hij had 

met deze culturele wereldstad. Hij had er een altaar gezien met het opschrift  “ aan 

een onbekende god”  Het lijkt wel goed te passen in onze dagen, veel soorten 

van geloof, veel godsdiensten, die bezig zijn te verenigen, maar er ontbreekt er een, 
namelijk dat van de wedergeboren christen, dat van Jezus en  Jezus alleen! Een 
Jezus die zei : Ik ben de weg, de waarheid en het leven! Paulus was niet 
oecumenisch gezind!  
Hij neemt die gelegenheid te baat om te spreken. Dit was een goede invalshoek om 
de aandacht van de mensen te krijgen. 
Wanneer wij bij mensen zijn moeten wij steeds proberen om in te spelen op items die 
ook hun interesse krijgen. Paulus maakt hen onmiddellijk duidelijk dat deze God niet 
in tempels woont, en dat God niets nodig heeft van de mensen, waarschijnlijk op de 
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offers bedoeld. Hij draait niet rond de pot! Hij brengt die God als schepper van alles 
naar voor. Paulus predikt de bekering, want God bepaalde een dag van oordeel en 
de opstanding. 

Hoe komt men tot bekering of 
een andere vorm van denken en leven? 

 
 Heb spijt en berouw over de zonde ( Joel 2 12 ) 

 Maak uw zonden bij God bekend en vraag om genade.  ( Luk.18:13,14) 

 Keer u af van uw  verkeerde weg, een levensweg zonder God. 

 Breng vruchten voort die uw bekering bevestigen.  

                                                                  ( Hand.26:20 ) 

(31) Paulus sprak tot het volk, deze rechters en deze Griekse filosofen, dat er een 
dag kwam dat God deze aarde rechtvaardig zou oordelen. Dat hij Jezus had 
aangewezen en het bewijs had geleverd door Jezus op te wekken uit de dood. Er 
kwam verdeeldheid onder de toehoorders, want in een opstanding geloofden die 
geleerden niet. Doch een zekere Dionysus, behorende tot deze raad, en enkele 
anderen kwamen tot geloof. Anderen begonnen te spotten. Zo is het vandaag nog 
niet anders. Deze geleerden en filosofen zuchten naar de wijsheid, wereldse wijsheid 
zoals beschreven in.  
1 Cor.1:18  : 18  Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een 
dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. 
19  Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der 
verstandigen zal Ik verdoen. 
20  Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft 
God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? 21  Want daar de wereld in de 
wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de 
dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. 
22  Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, 

HANDELINGEN HOOFDSTUK 18 

PAULUS KOMT IN CORINTHE. 

(1,4) Corinthië een rijke en weelderige stad. Deze stad 
was in zedelijk verval, dit kwam door de afgodentempel 
van Aphrodite, daarbij waren meer dan duizend 
tempelprostituees betrokken. Aphrodite was de godin der 
liefde.De apostel wandelde op deze weg naar de plaats 
waar hij predikte in Corinthië Paulus ontmoet er een 
zekere Aquila een gevluchte jood uit Rome. De joden 
werden dan door de keizer uit 
Rome gezet. Deze man had 
hetzelfde beroep als Paulus en 
ze werkten samen. Hier zien wij 

duidelijk dat Paulus ook nog een beroep uitoefende als 
broodwinning. Paulus had zijn redenen om te werken voor 
zijn dagelijks brood, hij was een voorbeeld voor velen.  
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18 Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik, het Evangelie verkondigende, het Evangelie 

van Christus kosteloos stelle, om mijn macht in het Evangelie niet te 
misbruiken.(SVV) ( 2 Cor.11:7-8)(1 Cor.9) 

Anderzijds wilde hij vrij zijn van verplichtingen tegenover de Corinthiërs. Paulus 
werkte zolang hij kon, slechts later werd hij gesteund door de gemeenten.  

“Uw bloed zij op uw hoofd” 

(5,8) Deze uitdrukking gebruikte Paulus toen de Joden opnieuw zijn evangelie 
verwierpen, en opnieuw druk wilden uitoefenen. Daarmede bedoelde hij dat ze nu 
zelf verantwoordelijk zouden zijn voor hun teloorgang in plaats van hun behoud. De 
Here klopt niet iedere dag aan de deur van het mensenhart! 
Ezechiel 33 : 4  als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat 
waarschuwen, en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed over zijn 
eigen hoofd. 

Wij moeten alles doen wat we kunnen om mensen het evangelie te brengen, want 
anders zou de verantwoordelijkheid bij ons liggen.  
Ezechiel 3 18  Als Ik tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven, en gij 
waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om den goddeloze van zijn goddelozen weg te 
waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn 
ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. 

Doch een belangrijk man kwam tot geloof, namelijk de overste van de synagoge en 
nog vele andere Corinthiërs. Ook zien wij dat God krachtig werkte door al dit 
gebeuren. Paulus krijgt een open deur naast de synagoge. Hier zien wij nogmaals 
dat een plaats van samenkomst geen belang heeft in Gods ogen. Vele joden zullen 
zich goed hebben geërgerd aan deze situatie. Jezus kijkt niet met minachtig naar 
huisgemeenten! 

GOD BEMOEDIGT ZIJN APOSTEL ZELF. 

wees niet bevreesd! 
 
(9,11) God geeft hem troost, na alles wat hij reeds heeft meegemaakt. De Here laat 
zijn kinderen nooit in de steek. Angsten en zorgen zijn menselijk en God houdt daar 
ook rekening mee. Paulus ontvangt een opdracht verder te blijven prediken !  Een 
herbevestiging dat God doorgaat met Paulus als evangelist of apostel. De Heer stelt 
zich op als zijn beschermer, het ziet er niet goed uit voor mensen die Paulus kwaad 
willen berokkenen. Het is gevaarlijk voor een ongelovige, een kind van God te 
kwetsen. Lees maar in de geschiedenisboeken wat er is voorgevallen met Pilatus 
achteraf! Hij stierf een gruwelijke dood in opdracht van de keizer! 
De satan wil wel graag twijfel zaaien in het hart van Gods kinderen, doch de Here is 
een goede Herder en waakt over onze gedachten. 
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Ik ben met u! 

Paulus kreeg leiding van de Here, en geruststelling dat hij niet alleen moest strijden. 
Wij staan nooit alleen in de strijd voor het evangelie. Vele malen komt deze 
bemoediging voor in het O.T.  

Jesaja 41:10  Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik 
sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. 

 Het besef dat God met u is schept een gerust hart. Doch indien men niet bijbels 
handelt komen er problemen. God maakte aan Paulus duidelijk waarom hij moest 
prediken in Corinthië. Momenteel hebben aan zulke godsspraak nood, wij zijn teveel 
bezig met andere dingen! Daar zouden velen tot geloof komen. Op die manier was 
de apostel ook nog voorbereid op het werk dat nog komen zou in die stad. 

OPNIEUW VERVOLGING DOOR DE JODEN. 

(12,17) In dit geval zien wij een herhaling van de vijandige houding van de joden 
tegenover de christenen. De joden wilden niet horen van de genade, maar hielden 
zich voor: alleen de wet! Zij zagen daarin een ondermijning van de wet. Doch wat 
hier opvalt, is dat God zelf optreedt. Paulus dient niets te zeggen. De Landvoogd 
Gallio verklaart de klachten van de joden als niet ontvankelijk. Hier een bevestiging 
van de woorden die God tot Paulus sprak: vrees niet! 
 

PAULUS MET ZIJN BEROEPSGENOOT NAAR EFEZE. 

 (18,23) Paulus of Aquila (grondstekst) stond onder een belofte. Wij weten niet 
waarom of waarvoor. Maar wij hebben een vermoeden dat het gaat opdat zijn volk tot 
geloof zou komen. Verder zien wij dat hij verder op reis trekt met zijn reisgezellen 
Aquila  en zijn vrouw. Het begin van zijn derde zendingsreis. 

APOLLOS UIT EGYPTE ( Alexandrië ) 

(14,28) Deze Apollos doorkneed in de schriften. Hij is een 
voorbeeld voor iedere christen. In de middeleeuwen waren 
zestien christenen in staat om het nieuwe testament te 
schrijven uit het geheugen! (Zuid-Frankrijk)  

Er staat hij was vurig van geest, wat niet wilde zeggen dat hij 
meer van de H Geest had dan anderen, maar dat hij kon 

spreken met kracht en wijsheid vanuit Gods woord. Hij was een jood die de joden 
kon overtuigen dat Jezus, de Christus was vanuit het O.T. Wij lezen wel dat Aquila, 
de tentenmaker Apollos, de geleerde de weg, het evangelie nog beter uitlegt. (v.26) 
Wanneer wij getuigen moeten wij spreken vanuit Gods woord en niet vanuit ons 
eigen denken of vanuit eigen principes. Wie zijn eigen gedachten brengt, zaait eigen 
zaad en er komt nooit iemand tot geloof. 
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HANDELINGEN HOOFDSTUK 19 

HEBT GIJ DE H.GEEST ONTVANGEN? 

(2,11) Paulus haalt hier echter een zeer belangrijk punt aan. De mensen ook hier 
geloofden in de bekeringsdoop van Johannes. De apostel legt hier het verschil uit 
met de doop van hen die tot geloof zijn gekomen in Jezus. De mensen werden 
gedoopt en Paulus legde ze de handen op. Het behoort bij de doop, mensen worden 
de handen opgelegd en er werd en wordt nog steeds gebeden om de H Geest te 
ontvangen. Na de doop begonnen ze in tongen te spreken en te profeteren. Het 
waren discipelen van Johannes. Wat hier bedoeld word is dat men zijn hart niet 
verder vervult met de wereld maar met de dingen van God en die boven zijn, men 
keert zich af van alle wereldse genoegens. Dus de inwoning van de H Geest is 
nodig. Vandaar dat men nu hoort spreken van het volle evangelie. Zonder H. Geest 
is het niet vol zo bedoeld men in ander denominaties. In vers 11 zien wij dat God 
geweldig werkte door Paulus. Zelfs de zweetdoeken van  Paulus brachten genezing 
en bevrijding. Het waren in feite duidelijk bevestigingen dat God met Paulus was. ( 
zie vorige Bijbelstudie). 

DE ZONEN VAN SCEVAS. 

(13,20) Uit dit voorval kunnen wij een en ander leren. Deze zeven zonen van Scevas, 
een Joodse overpriester waagden het uitdrijvingen te doen in de naam van Jezus. 
Men beschouwde de naam van Jezus als een magische formule! Ze hadden 
weliswaar gehoord en gezien wat die christenen deden, doch waren gewoon in 
occulte zaken allerlei praktijken te gebruiken.  

Ze waren zeer geestdriftig. 
Deze mensen hadden geen volmacht om op te treden in de naam van Jezus.  
Dus misbruik van de naam van Jezus bestaat ook en is gevaarlijk. Dit wijst er 
duidelijk op dat niet iedereen zomaar de naam van Jezus kan gebruiken of in Zijn 
naam gaan spreken met gezag.  
Deze zonen waren nog niet tot geloof gekomen in Jezus, en hadden de H Geest niet 
ontvangen. Het is dus een groot gevaar, want demonen kennen alle mensen. Ze 
kenden Paulus en Jezus. Maar ze wisten ook dat deze waaghalzen geen gezag 
hadden. Dus wie Jezus niet kent kan geen uitdrijvingen doen welke vruchtbaar 
zouden zijn. Vers 16 toont dit heel duidelijk aan, ze moeten zelfs vluchten en werden 
gewond. 

HET GEBEUREN KOMT IN DE PERS ! 

(17,20) De inwoners van Efeze horen het nieuws wat er zich allemaal voordeed, met 
de zonen van Scevas die gewond werden bij dit gebeuren. De zonen zullen wel 
duidelijk hun verhaal hebben gedaan aan de mensen. Ze hadden ook willen doen als 
die christenen die in Efeze het evangelie verkondigden. Dit alles zal bij de mensen 
wel indruk hebben gemaakt. Vers 18 toont een prachtig beeld van wat een bekering 
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was. Deze mensen leefden traditiegetrouw in de afgoderij van de welbekende 
Artemistempel te Efeze. 
 

“men kwam schuld belijden en uitspreken wat ze bedreven hadden” 

Wie tot geloof is gekomen kent ook dit 
bekeringsgebed. Vers 19 Daar waren mensen 
in Efeze welke zich bezighielden met allerlei 
paranormale bezigheden en occultisme. Ze 
kwamen tot geloof en verbrandden hun 
duurzame boeken, met een tegenwaarde van 
enkele miljoenen. Gods woord vond ingang bij 
de mensen. Het had een krachtige invloed op 
de mensen. Ze ondervonden dat er kracht van 
uitging.  

DE ZILVERSMID VAN EFEZE. 
(21,40) Deze smid maakte afgodsbeeldjes 
van de Artemisgodin en Artemistempeltjes 
zag zijn handel zwaar bedreigd, en dit was het 
gevolg dat de mensen tot geloof kwamen in 
Jezus Christus. Artemis in het Latijn is Diana. 

 

Hier kwam de kwalijke binding van godsdienst met de handel goed tot uiting. Dit is 
een Babels gegeven. Het is goed te vergelijken met onze religieuze achtergrond in 
ons land. Let maar hoe de handel belang heeft bij religieuze feesten als Plechtige 
communie, eerste communie enz. Een goed voorbeeld is in feite de ganse handel in 
Lourdes. Beelden in allerlei vorm en kleur, gevuld met water en beelden gebruikt als 
amuletten en dergelijke.  

Wij weten uit ervaring welke demonische invloed Lourdes heeft op de mensen die 
erin geloven. Wij hebben later ook wel de Beeldenstorm gekend. Jammer dat de 
mensen hun beelden niet zelf hebben vernietigd, het zou een bewijs zijn geweest dat 
ze tot geloof waren gekomen en 
behouden, maar helaas! Paulus 
verkondigde dat goden door 
mensenhanden gemaakt geen goden 
zijn. De apostel was radicaal, en 
bracht het evangelie op een gezonde 
en betrouwbare wijze. 

De zilversmid was zich goed bewust 
dat ook te tempel in het gedrang 
kwam, en geen waarde meer zou 
hebben in de ogen van de mensen. 
Zijn handel zou in elkaar storten. Het 
lijkt ook een prachtig beeld te zijn van 
het nieuwe Babel ( Rome), welke men 
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maakt in Openbaring, welke in een uur zal in elkaar storten. Het toekomstige  

 

 

 

Rome, het nieuwe Babel, dat een beeld vormt van handelaars, politiek, en 
overschaduwd met wereldreligie is een prachtige beeld van afgoderij. Afgoderij is in 
feite “ Begerigheid”. Alles wordt geofferd in functie van het materiële en genot. Het 
lijkt wel een aanbidding. Israël was voor ons een voorbeeld, omdat zij dit niet laten 
wilde, en zo zijn zij in de diaspora terechtgekomen. Daarom schrijft Paulus naar 
Efeze later: Geen enkele afgodendienaar beërft het koninkrijk Gods! ( Ef.5:5) 

(29) Vervolging van Gajus en Aristargus, medewerkers van Paulus. Men 
waarschuwde Paulus opnieuw niet naar het theater te gaan om te gaan prediken. 

(35,40) Daar zien wij dat de secretaris van Efeze de mensen tot bedaren kan 
brengen en hen overtuigt dat er geen reden is om alle inwoners in opstand te 
brengen.  

HANDELINGEN HOOFDSTUK 20 

(1,6) Na de opschudding in Efeze, neemt Paulus afscheid van de christenen in Efeze 
en vertrekt naar en door Macedonië. Vandaar kwam hij dan in Griekenland.  

DE TOESPRAAK VAN PAULUS IN TROAS. 
(7,12) Zoals men hier kan lezen kwamen ze tezamen om het brood te breken En 
daarna gaf Paulus een prediking. De prediking van Paulus duurde tot middernacht. 
Men zou kunnen denken aan een heel lange preek. Doch bij de vertaling komt voor 
dat er dialogen werden gehouden. De mensen konden vragen stellen en kregen 
antwoorden, het duurde zelfs voor sommigen tot bij de dageraad! Het was niet 
abnormaal dat er dan ook mensen in slaap vielen. Er staat er was een jonge man 
(Eutichus= de gelukkige ) die in slaap was gevallen. Hij viel uit het raam van het 
derde verdiep. Zo ziet u dat in slaap vallen plots levensgevaarlijk kan zijn. Christenen 
die op, profetisch vlak in slaap vallen kunnen geestelijk voor een verrassing komen te 
staan. Wij als christenen moeten waakzaam en nuchter blijven! 

Markus 13:33  Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. 

1 Corinthiërs 16:13  Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk! 

Colossenzen 4:2  Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt 

1 Petrus 5:8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een 
brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.  

Lucas was dokter en stelt dat hij dood was! Paulus doet als Elia en Elisa, en nieuw 
leven komt in de jongen. Hoe zou dit vandaag verlopen? Dit lijkt een beeld van de 
reddende opstandingskracht. Geestelijk les :Wie niet waakzaam blijft, wil zeggen 
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nalaten de Bijbel aandachtig te lezen, nalaten te bidden, nalaten van ernstige 
Bijbelstudie en gemeentesamenkomsten te bezoeken.  

(13,16) Paulus, reist 
door Assos, Mitylene, 
en Samos.(17,21) 
Paulus neemt afscheid 
van de oudsten in de 
christengemeente in 
Efeze. Hij deelt hen 
mede wat hij allemaal 
heeft meegemaakt. Dat 
hij de Here heeft 

gediend met nederigheid met tranen en beproevingen. Hij begrijpt dat zijn taak aldaar 
is volbracht, en hij spreekt dan verder waar de Here hem verder zal leiden. God lijkt 
precies de Gids van zijn leven te zijn. Wij kunnen wel eens de  

Ben ik ook op de weg die Jezus mij wijst ? 

 
Paulus weet dus wat hem wel te wachten staat in Jeruzalem. Onder het gebonden 
zijn door de H Geest moet men begrijpen dat het hier niet de eigen wil van Paulus 
was om naar Jeruzalem te gaan en er te lijden. De H Geest kan ons leven duidelijk 
leiden. De apostel kende het verschil tussen eigen wil en de wil van de Heer. De 
Paulus had dit door zijn reizen al duidelijk ondervonden wat dit betekende. 

PAULUS GEEFT EEN AFSCHEIDSBOODSCHAP AAN DE OUDSTEN VAN EFEZE. 

(22,38) Paulus laat weten dat de H. Geest hem leidt naar Jeruzalem. God laat hem 
wet wat nodig is. Hij weet wel dat hij reeds van stad tot stad verdrukkingen heeft 
gekend en nu wel opnieuw. Wie Jezus wil volgen, moet weten dat hij tegenstand en 
verdrukking zal ondervinden van de mensen die Jezus niet willen volgen.  
 
In vers 24 Hier lezen wij dat Paulus ook bereid was te sterven, zijn eigen leven had 
geen belang meer voor hem, slechts het evangelie. 
De apostel deelt de oudsten mee dat ze hem niet meer zullen zien. Dit moet pijnlijk 
zijn geweest. Verder spreekt hij over zijn gerust geweten, dat hij aan iedereen het 
evangelie heeft verkondigd waar hij ook maar kon. 
 
Hierbij kan voor ons een vraag rijzen: tegen wie kon ik van het evangelie spreken en 
heb ik het niet gedaan? Kunnen wij zeggen als Paulus: “Ik ben rein van aller bloed”?  

 
In vers 28 herinnert hij de oudsten aan hun plichten bij het weiden van de gelovigen. 
Dit weiden bestaat uit geestelijk voedsel geven en hen bewaken voor de wolven of 
de dwaalleraars! Deze mensen hebben een verantwoording tegenover de Here. Zij 
moeten waken over hen die in slaap zouden vallen. Hun taak is te verwittigen en te 
waarschuwen, meer kunnen ze niet doen, dan zijn ze niet meer verantwoordelijk als 
mensen de gemeente verlaten. 
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Vers 29 en 30 Daar spreekt 
Paulus al uit ervaring. Hij wijst 
naar de gevaren die er nog zullen 
komen. Paulus spreekt over 
grimmige wolven. Wolven kunnen 
schapen kwetsen en doden. Hij 
bedoelt hier door valse leer die 
een vernietigende werking kan 
hebben op de gelovigen. Mensen 
die onder u zullen opstaan. Hij 
bedoelde mensen welke niet door 
de Geest zijn aangesteld, maar 
door mensen zelf, als in een 
bedrijf, en welke slechts uitzien 
naar de eigen voordelen en 
genoegens. Achteraf als er veel 

schade is berokkend herkend men ze soms te laat. Ze zoeken persoonlijke 
volgelingen. Ze zoeken sensatie, spreken naar verleidelijk naar de mond, zo 
ontstonden er later de denominaties!  
 
Andere redenen zijn er ook daar spreekt Petrus van : 

 
2 Petrus 2:3  en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar 
behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf 
sluimert niet. 

 
Als koopwaar behandelen betekent economisch en financieel voordeel uit u halen! 
Oudsten of voorgangers in de gemeenten mogen niet zoeken naar winstbejag, op de 
kap van de gemeenteleden. Wij hebben genoeg de gevolgen gezien in de 
geschiedenis, het gekende Babelse christendom is een multinational geworden. Let 
op het hoereren van het Vaticaan, het vormt duidelijk het nieuwe Babel! Mensen als 
koopwaar behandelen kan ook wijzen in de richting van slaven, of orgaanhandel. 
(32) Daar draagt Paulus hen op aan de Here. Maar er komt iets speciaals bij namelijk 
…..aan de Here die bij machte is te bouwen! 
Paulus stelt hier zijn vertrouwen op de Here, hij zelf zal niet meer voor hen kunnen 
zorgen. Hij weet het is de Here die verder zal bouwen aan Zijn gemeente. 
(34) Daar toont de apostel zijn handen, welke hem hebben voorzien in zijn 
behoeften. Hij begeerde niemands geld of goed.  
Hij wijst hierbij nog naar Jezus welke zei : 
 

HET IS ZALIGER TE GEVEN DAN TE ONTVANGEN! 

 
Daarna bad hij en het werd een emotioneel afscheid, een afscheid welke zal leiden 
tot een weerzien in de komende jaren als Jezus zijn gemeente komt halen. 
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HANDELINGEN HOOFDSTUK 21 

 
REISBESCHRIJVING 

 
(1,3) Van Efeze naar Cos,Rhodes, 
Patara dan naar Ptolemais,(Akko) 
verblijft er een dag, en reist door naar 
Caeserea en overnacht er bij Philippus. 
Dan naar Jeruzalem, het einde van zijn 
derde reis. 

MEN HIELD VAN PAULUS 

(4,6) In Tyrus maakt men Paulus 
duidelijk liefst niet te gaan naar 
Jeruzalem. Doch Paulus zet zijn reis 

wel verder in deze richting. Vrouwen en kinderen gingen mee tot het schip om 
afscheid te kunnen nemen. Dit toont aan dat het christendom al was doorgedrongen 
tot in vele gezinnen. Je ziet dat de gemeente een nieuwe familie is geworden in de 
Here. Mattheus 12:47  En iemand zeide tot Hem: Zie, uw moeder en uw broeders staan buiten en 

trachten U te spreken te krijgen.48  Maar Hij antwoordde de boodschapper en zeide: Wie is mijn 
moeder en wie zijn mijn broeders?49  En Hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zeide: Ziedaar 
mijn moeder en mijn broeders.:50  Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is 
mijn broeder en zuster en moeder. 

PAULUS TREKT VERDER 

(7,14) Paulus trekt nu verder en ontmoet Philippus de evangelist, welke vier 
ongehuwde dochters heeft welke profetessen waren. Hij blijft er nog verscheidene 
dagen. Hij ontmoet er ook een zekere profeet Agabus genaamd. Deze profeteerde in 
een beeld, dat Paulus gevangen zou worden genomen indien hij optrekt naar 
Jeruzalem. Al de andere broeders verzochten hem met tranen in de ogen om toch te 
veranderen van gedachten en niet te gaan. Wij vinden in het herhaaldelijk 
voorzeggen van Paulus lijden, een barmhartigheid van God terug. Hij laat zijn 
kinderen niet onverwachts in het lijden vallen. God bereid zijn kinderen voor. Wij 
moeten dan ook duidelijk onderscheid kunnen maken tussen de emoties van de 
discipelen en de wil van de H. Geest. Het is wel goed om het antwoord van de 
apostel aandachtig te lezen. Waarom zou u mijn moed ontnemen om te gaan, God 
wil het! Ik ben wel bereid te lijden en te sterven. Hieruit leiden wij af, dat hij Jezus 
volgt en van heel dichtbij.  

Romeinen 8:35  Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of 
benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 
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Tenslotte horen wij dan pas de broeders zeggen:“ Gods wil geschiedde “ 
Paulus wilde niet afwijken van de weg die de Here hem gaf. 
Wij weten wel dat Paulus een zuster had 
wonen in Jeruzalem, maar het is niet 
bekend of zij Bijbelgetrouw christen 
geworden.  

Mattheus 20:18  Ziet, wij gaan op naar 
Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal 
den overpriesteren en Schriftgeleerden 
overgeleverd worden, en zij zullen Hem 
ter dood veroordelen; 

 
PAULUS BEZOEKT JACOBUS 

(17,26) Pas aangekomen en Paulus kreeg al kritiek.Ze wijzen erop dat de wet toch 
niet wordt afgebroken. Men vraagt hem een nazireeërbelofte te doen opdat het volk 
zou zien dat hij de wet volgt. Paulus doet het om dan ook de gelegenheid te krijgen 
opnieuw het evangelie te kunnen verkondigen. Wees joods met de joden, Jacobus 
licht Paulus in aangaande wat over hem werd verteld. Zo vertelde men dat Paulus 
leerde dat men zich niet meer moest laten besnijden. Dit werd begrepen als het 
verwerpen van de wet. Doch wat Paulus wel leerde, was dat men door de 
besnijdenis niet behouden was. 

Hij heeft hen nergens verboden dit niet meer te doen. Trouwens hij liet Timotheus 
besnijden ter wille van de joden! Veel discussies komen voort uit onbegrip, en niet 
altijd uit slechte bedoelingen. Jacobus maakte zich zorgen over een preken van 
Paulus op het pinksterfeest.  

PAULUS GEVANGEN GENOMEN IN JERUZALEM. 

(27,39) Paulus kreeg nog weinig kansen. De Joden uit Asia, 
vermoedelijk ook uit Efeze waar ze nu hem herkenden, maakten 
oproer. Het zou zijn als dat ze Paulus hadden gezien bij zijn 
aankomst bij Trofimus een Griek uit Efeze, een heiden die tot 
geloof was gekomen in Jezus.  

Men probeert opnieuw om de apostel te vermoorden. Men slaat 
Paulus letterlijk de tempel uit, en de deuren van de tempel 
worden achter hem gesloten. De Romeinse overheid verhindert 
dit. Het volk schreeuwde “weg met hem”! Dit geroep doet 
denken aan Jezus. Een slaaf staat niet boven zijn Heer. Allen 
die Jezus werkelijk volgen hebben bijna geen vrienden in de 
wereld, want de wereld en de schijnchristenen roepen naar alle 

evangeliegetrouwe christenen: “weg met u”! 
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HANDELINGEN HOOFDSTUK 22 

 
DE TOESPRAAK VAN PAULUS OP DE TRAPPEN VAN DE KAZERNE! 

 
(1,5) Paulus begon te spreken in het Hebreeuws, wat ook meer indruk maakte op de 
mensen die luisterden. Hij legt uit wie hij is. Hij verwijst naar zijn oude leermeester 
van de wet, namelijk Gamaliël. 

 
Wie was Gamaliël? 

 
Hij was ongeveer een tijdgenoot van Jezus Christus, een 
streng rechtvaardig man en ging van de grondstelling uit, 
dat de historie de deugdelijkheid van een zaak moest 
beslissen. Volgens de overlevering een kleinzoon van de 
beroemde Hillel, stond hij bekend als een steunpilaar van 
het Farizeïsme. Een van zijn leerlingen was de Apostel 
Paulus bij het verhoor der Apostelen verzette Gamaliël 
zich tegen de hartstochtelijke houding van enige 
medeleden, vooral Sadduceeën (Hand.  5, 27), die de 
dood der Apostelen eisten, en deed dit met zoveel 
gematigdheid en tact, dat hij hen wel niet voor slagen en 
bedreiging, maar toch voor de dood bewaarde. 
Paulus spreekt ervan dat hij christenen vervolgde tot in 
Damascus. 

 
HET GETUIGENIS VAN DE APOSTEL. 

 
(6,16) Paulus vertelt hoe hij Jezus heeft leren kennen. Zo is hij een voorbeeld voor 
alle christenen later die tot geloof in Jezus zijn gekomen. Zij allen kunnen vertellen 
hoe zij Jezus in hun leven hebben ontdekt. Niet alle getuigenissen zijn even 
spectaculair als deze van Paulus, maar ook vandaag hoort men nog steeds van 
bijzondere bekeringen. 

 
Jezus riep hem toe: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? 

 
Hier zien wij klaar dat wanneer christenen worden vervolgt, Jezus het ziet! Hij zegt 
niet: Waarom vervolgt u hen?, Maar Mij! Wie dus ons vervolgt en kwaad berokkent 
om Zijnentwil vervolgt Christus. Wie Gods kinderen aanraakt, raakt God aan! 
Ook al in het Oude Testament kunnen wij dit vaststellen. 
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8  Hij zeide: Zij zijn toch mijn volk, kinderen, die niet trouweloos worden, en Hij werd 
hun tot een Verlosser.9  In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd, en de Engel 
zijns aangezichts heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen 
verlost en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds. 
10  Maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn heilige Geest; daarom veranderde 
Hij voor hen in een vijand.Jes.63 

 
Israël en de gemeente zijn Gods oogappels? 

8  Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Naar de heerlijkheid over u, heeft Hij mij 
gezonden tot die heidenen, die ulieden beroofd hebben; want die ulieden aanraakt, die 
raakt Zijn oogappel aan. Zacharia 2 

  
De zin is:  Die u beledigt of schade aandoet; dat is zoveel alsof hij den Heere zelf 
beschadigde, hetwelk Hij wreken zal. Dit moet men zien in het licht van evangelisatie, 
of door het volgen van Jezus. Dus wanneer men kwaad spreekt van iemand spreekt 
vandaag, en morgen krijgt ge een blauw oog geslagen, denk dan maar niet dat God 
zal vergelden! 

   
8 Bewaar mij als de appel van het oog, berg mij, in de schaduw van uw vleugelen, 9  
voor de goddelozen die mij overweldigen, voor mijn doodsvijanden die mij 
omsingelen.Ps.17 

 
Wij kunnen tevens vaststellen dat de verbinding tussen Jezus in de hemel en wij op 
de aarde geen enkel probleem vormt.  Wanneer Jezus aanraakt, veranderen de 
gedachten, gevoelens, en het leven van de mens. Paulus haalt dit aan, om de 
inwoners van Jeruzalem tot andere gedachten te brengen. Paulus laat hen begrijpen 
dat hijzelf ook destijds verkeerd handelde tegenover hen die Jezus volgden, en 
tegenover God! 

 
JERUZALEM VERWIERP JEZUS! 

 
 (17,22) God laat Paulus weten in de tempel dat Jeruzalem van hem geen getuigenis 
zou aanvaarden. God zou hem weg brengen, naar de heidenen. De apostel had zo 
graag gehad dat heel Jeruzalem tot geloof zou komen, maar helaas. Paulus was 
bereid te sterven ervoor. Gods wegen zijn niet de onze. 

 
Jesaja 55:8  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn 

wegen luidt het woord des Heren. 

 
PAULUS HAD ROMEINS 

BURGERSCHAP 
 
(23,29) Onder geseling wilden de Romeinse 
bezetters weten wat toch de reden was dat het 
volk zo geweldig tekeer ging tegenover hem. Deze 
geseling gebeurde met een stok waaraan leren 
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riempjes werden vastgemaakt, met aan de uiteinden van de riempjes kleine ijzeren 
lepeltjes, welke stukjes vlees uit de rug sleurden! Paulus maakte hier gebruik van zijn 
burgerschap. Zo leert dit ook ons dat het niet verkeerd is om onze burgerlijke rechten 
die we hebben te gebruiken als het nodig is. Waarom zou hij dan onschuldig moeten 
worden gepijnigd als dit geen zin heeft. Tenslotte werd Paulus van zijn boeien 
ontdaan, en ‘s anderdaags werd hij in bijzijn van de Romeinen met de overpriesters 
geconfronteerd. Men wilde blijkbaar goed weten wat er aan de hand was.  
 

HANDELINGEN HOOFDSTUK 23 

 
 

PAULUS VOOR DE RAAD GEBRACHT. 

 
(1,5) Paulus maakt al heel duidelijk bij het begin van zijn spreken dat hij een zuiver 
geweten heeft voor God! Daarmede wil hij voor iedereen duidelijk maken dat hij geen 
rover, bandiet, of oproerkraaier is, noch een valse profeet. Paulus die een 
christenvervolger was, had nu voor God een zuiver en goed geweten. God heeft hem 
ook alles vergeven, en Paulus is  zich daarvan heel goed bewust. 
Wat een mens ook heeft gedaan in zijn leven, God is genadig en kan vergeven door 
geloof in Jezus Christus! 
 
De reactie van de hogepriester bleef niet uit. Paulus werd geslagen op de mond, wat 
betekende dat Annanias, Paulus zag als een leugenaar. Door zijn pijn heen roept hij: 
God moge (zal) u slaan! Later dan, in 66 na Chr. werd hij vermoordt door de Zeloten 
omwille van zijn vriendschapsbanden met Rome! Een zeer menselijk reactie. Paulus 
werd in een kwaad daglicht geplaatst. De hogepriesters van die tijd waren al even 
corrupt als de rest van de raad. 
Paulus verontschuldigt zich voor zijn reactie, maar had aan het gedrag van Annanias 
niet herkend dat dit een hogepriester was, of bezien werd als de vertegenwoordiger 
van God op aarde. 

TWEEDRACHT IN DE RAAD. 

  
(6,11) Paulus wist dat er verschillen waren tussen de Farizeeërs en de Sadduceeërs. 
Deze gedachteverschillen lagen in het feit van de opstanding van doden.  
De farizeeërs geloven in de opstanding der doden, maar niet de Sadduceeërs!  
Het hart van het N.T. ligt nu precies in de opstanding van Jezus. De Farizeeërs 
dienden dan ook Paulus te verdedigen omwille van dit feit. Er ontstond dus ruzie in 
de raad.  
De Sadduceeërs waren materialisten, en geloofden helemaal niet in een opstanding, 

ook niet in engelen en geesten. Er was inderdaad 
een veel betere schriftkennis bij de Farizeeën dan bij 
de Sadduceeën. 
Plots roepen er Farizeeën dat ze geen kwaad zagen 
in deze mens!  
De ruzie loopt op en de soldaten brengen Paulus 
naar de kazerne.  
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(11) Paulus krijgt een persoonlijke bemoediging van Jezus zelf in de daaropvolgende 
nacht. Dit komen we niet zoveel tegen. Doch het is iets waarmede we altijd kunnen 
rekening houden, wanneer wij in uiterste moeilijkheden zijn. Dit is geen eenmalig 
voorval in de Bijbel!  
 
Jeremia 15:21  Ja, Ik zal u bevrijden uit de hand der bozen, u verlossen uit de vuist der 
geweldenaars. 
 
Mattheüs 28:20  En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. 
 
2 Timotheüs 4:17  doch de Here heeft mij ter zijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij 
de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kunnen horen; en ik 
ben uit de muil van de leeuw verlost. 

 
 

DE SAMENZWERING TEGEN DE APOSTEL 

 
(12,22) De Joden zweren dat zij, indien zij Paulus niet zouden kunnen doden, God 
hen mag straffen met een vloek. Ze beloven te vasten tot Paulus dood. Ze willen de 
escorte welke Paulus kreeg van de Romeinen overvallen en Paulus doden. Ze 
bereiden dus een aanslag voor, als echte terroristen om een onschuldige apostel te 
doden. Ze waren als vele religieuzen met de duivel als vader, de grote moordenaar 
van de beginne. Maar het is niet de wil van God dat Paulus zou omkomen, want hij 
moet nog in Rome gaan getuigen.  
God zorgt voor de oplossing zelf, zonder dat Paulus daar iets moet voor doen. Hier 
vinden wij een bemoediging dat God met de Zijnen is. 
 

(16) . De zoon van Paulus zuster had gehoord van de plannen om Paulus om te 
brengen. Deze kleine jongen (v.19) ging dit gaan vertellen aan nonkel Paulus in de 
kazerne. Al gebeuren zulke plannen meestal in het duister, toch zien wij heeft de 
Here geen problemen. Paulus stuurt de jongen door naar de overste van de 
Romeinen. Deze overste neemt de jongen afzonderlijk en besteed de nodige 
aandacht. Wij zouden kunnen zeggen het bereide zielen die doen wat God wil, 
zonder dat ze dit zelf wel door hebben. Het was wel dringend want men zou de dag 
erop Paulus opnieuw voor de joden brengen. 
 
Rom.11:33  O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe 
ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! 
 

 
PAULUS NAAR CAESAREA, 60 

KM VAN JERUZALEM 
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(23,35) Wij mogen de reden niet uit het oog verliezen. Jezus had hem duidelijk 
gemaakt dat hij nog in Rome zou moeten getuigen. Dus om te getuigen werd Paulus 
leven gered!  Wie getuigt en spreekt over Jezus kent dus een Goddelijk 
bescherming. Wij zijn ons dus niet altijd daarvan bewust. Tweehonderd 
zwaargewapende soldaten, zeventig ruiters, en nog tweehonderd lansdragers om 
Paulus in veilig naar Caesarea te brengen! Om zeker te zijn zouden wij zeggen. 
Paulus had ook de rechten van een Romeins burger te zijn. Lysias wilde toch wel 
weten wat voor schuld deze man zou hebben gehad. In zijn brief maakt hij duidelijk, 
dat deze man noch dood noch boeien waard was. De brief wordt aan de stadhouder 
gegeven bij aankomst. 
Paulus wordt in het paleis in bewaring gehouden, tot zijn aanklagers aankwamen met 
hun advocaat. De volgende maal het proces.  
Wat staat er Paulus nog te wachten? 
 

HANDELINGEN HOOFDSTUK 24 

ANNANIAS MET ZIJN BESCHULDIGINGEN VOOR FELIX 

(1,3) Tertullus, de advocaat van Annanias, de hogepriester neemt het woord, en 
spreekt lof over de Romeinse bezetting tegen de stadhouder Felix. Dit is zuivere 
vleierij. Dit doet hij om zichzelf in een goed licht te stellen bij de Romeinen.  

Hier een gepaste troost voor Paulus en voor ons in nood.4 Gij zijt uit God, 

kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de 
wereld is.1 Joh.4 

BESCHULDIGINGEN TEGENOVER PAULUS 

(4,9) Die man is een pest, veroorzaakt opstanden onder de joden, sekteleider. De 
joden sloten aan en zegden dat dit zo was. 
Hieruit kunnen wij vaststellen dat christenen veelal vals worden beschuldigd als hun 
Heer. Hierbij moeten wij daaraan denken dat Jezus compleet onschuldig werd 
veroordeeld door deze wereld. De lijdensweg van Paulus wordt nu verder gezet 
 
2 Corinthiërs 12:10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, 
noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan 
ben ik machtig. 

DE VERDEDIGING VAN PAULUS 

(10,21) Paulus verdedigt zich, ze kunnen geen bewijzen voorleggen maakt hij hen 
duidelijk. Hij werd beschuldigd een sekteleider te zijn. Het lijkt dat na tweeduizend 
jaar nog niet veel is veranderd, men ziet nog steeds de ware christenen als een 
sekte. Hij legt uit waarin hij gelooft, en wijst naar het O.T. en naar de opstanding, in 
welke zij ook geloven. Hij maakt ze duidelijk dat hij zich oefent een goed geweten te 
hebben tegen over God en mensen. 
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Dit kunnen wij hebben door steeds Gods wil te zoeken. Vele mensen leven vandaag 
met een ergerlijk geweten dat ze proberen te onderdrukken of zichzelf iets 
wijsmaken. Hij maakt hen duidelijk dat hij nog goede werken deed voor zijn volk! 

PAULUS BLIJFT IN GEVANGENSCHAP 

(22,27) Felix begreep deze zaak goed, zijn vrouw was een Jodin. Hij liet Paulus 
roepen om te luisteren naar het evangelie welke Paulus verkondigde. 
Felix wordt angstig wanneer hij hoort over rechtvaardigheid en het oordeel. Hij zendt 
Paulus weg en zegt de volgende maal meer. Velen maken dit soort van excuses, 
wanneer men spreekt dat er rechtvaardigheid komt en een oordeel. De 
nieuwsgierigheid kan wel verminderen als men wil overtuigen van zonde. 

Felix hoopte geld te ontvangen van Paulus voor zijn vrijlating of vrijspraak. 
Corrupte rechters zijn er ook vandaag nog steeds als toen. Dit was eigenlijk de reden 
waarom hij nu en dan eens Paulus liet komen! 
Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van 
het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.1 Tim.6:10 

Daarom liet hij bij zijn vertrek Paulus in gevangenschap achter.  

HANDELINGEN HOOFDSTUK 25 

FESTUS VOLGT FELIX OP 

(1,6) Deze Festus gaat naar Jeruzalem voor kennismaking met de leiders van het 
Joodse volk. Deze maken van de gelegenheid gebruik om een gunst te vragen. Ze 
vragen om Paulus terug naar Jeruzalem te brengen, met het doel nu misschien 
Paulus bij de overplaatsing te kunnen vermoorden. Doch deze Festus ging er niet op 
in, daar hij al vragen had waarom Paulus dan werd overgebracht van Jeruzalem naar 
Caesaria. 

PAULUS VOOR FESTUS 

(7,12) Festus, of, voluit, Porcius Festus, was de opvolger van Felix in het bestuur 
over Palestina (60-62 n. Chr.) en een gans ander man dan zijn voorganger. Festus 
plaatst zich op de rechterstoel. Hij hoort de beschuldigingen vanwege de joden. Doch 
er is gebrek aan getuigen en bewijzen. Doch Festus geeft hem nog geen vrijheid. 
Paulus heeft niets misdaan, noch tegen de wet der joden, noch tegen die van de 
keizer. Festus stelt Paulus voor om toch naar Jeruzalem te gaan, doch Paulus 
weigert, hij heeft niets te verwachten van deze hatende joden. Hij vraagt de 
keizerlijke rechtbank in Rome. Noodgedwongen gaat de voorspelling dat hij in Rome 
zou getuigen in vervulling. Zo zien wij dat al deze omstandigheden slechts dienen om 
de wil van God in vervulling te brengen. Daarom kan het ook van belang zijn even 
aandacht te geven aan de omstandigheden in ons leven. Achteraf kunnen wij soms 
beter begrijpen wat de wil van God is geweest in ons persoonlijk leven. 
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OVERLEG TUSSEN FESTUS EN AGRIPPA 

(13,22) De stadhouder Festus krijgt 
bezoek van de Koning Agrippa II samen 
met zijn zuster, waarmede hij 
samenleefde. Deze Agrippa II is de 
zoon van de Agrippa in hand.12. en had 
een schandelijk gedrag. 

Deze was zeer Romeinsgezind. Festus 
maakt van de gelegenheid gebruik 
omdat Agrippa een kenner was van de 

joodse religie. Festus wil de joden een gunst geven, maar binnen de wet. Er waren 
ook geschillen tussen de joden en Paulus? De joden hadden het over een Jezus die 
dood is, en Paulus over een Jezus die leeft! 

PAULUS VOOR AGRIPPA 

 

(23,27) Men heeft blijkbaar geen redenen nu 
om Paulus naar de keizer te sturen. Vandaag 
zou men spreken over een procedurefout, en 
de zaak uitstellen of seponeren? Hij heeft 
geen halsmisdaad gedaan. Doch nu dienden 
zij een rapport mee te sturen om af te geven 
aan de keizer. Niet alleen vandaag stellen wij 
ongerechtigheid vast, het is eeuwenoud! 

  9  Maar ziet gij voor uzelven toe; want zij 
zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, 
en in de synagogen; gij zult geslagen worden, 
en voor stadhouders en koningen zult gij 
gesteld worden, om Mijnentwil, hun tot een 
getuigenis.Marc.13 
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HANDELINGEN HOOFDSTUK 26 

 
PAULUS VOOR KONING AGRIPPA, KONING DER JODEN 

(1,6) Paulus is blijkbaar gelukkig dat hij de gelegenheid krijgt te 
mogen spreken voor de koning om zijn zaak ernstig te 
verdedigen. Met de ketenen aan zijn handen kan hij nu getuigen 
waarom hij onschuldig door de Joden wordt aangeklaagd. Deze 
Joden stonden vijandig tegenover het evangelie. 
De koning was een kenner van het Joodse geloof. Hij maakt het 
wel bekend dat hij als farizeeër heeft geleefd. Dat was daarom 
geen reden om voor het gerecht te moeten komen, maar dit is 

het werelds gedrag. 

ZIJN HOOP OP DE BELOFTE. 
(6,18) Welke was nu die eigenlijke zo belangrijke hoop? De apostel bedoelde hier 

heel duidelijk twee zaken: 
 

1. De overwinning op de dood. 
2. De verwachting van de Messias. 

Hij had als farizeeër geleerd over de opstanding of een opwekking uit de doden. 
Paulus maakt de koning bekend dat hij in feite door de christenen te vervolgen een 
zware vergissing had begaan. Hij geeft toe dat hij zelf nog de toestemming gaf de 
christenen om te brengen, zij waren getuigen van de opstanding van Jezus!  
De apostel is niet beschaamd dit te zeggen. Hij wil in feite hen duidelijk maken dat hij 
de ontdekking van “deze hoop van de opstanding” heeft gedaan, toen hij Jezus heeft 
ontmoet al gaande naar Damascus om de christenen te vervolgen. Deze hoop is ook 
de hoop van vele christenen om de geheime opname te beleven! Daarom doet de 
satan enorme inspanningen om deze leer aan te vechten, en christenen af te 
brengen van deze verwachting! Voor de derde maal in het boek Handelingen gaat 
Paulus nu getuigen hoe hij tot het geloof in Christus is gekomen, Christus hun 
Messias!  

PAULUS PREDIKT DE BEKERING ALS GEVOLG VAN ZIJN EIGEN BEKERING! 

(19,29) Hier legt hij de vinger op de wonde! Dit is de reden zegt Paulus waarom men 
mij voor het gerecht brengt. Vers 22 en 23 : Als een getuige . . .  Hij getuigde dat 
Jezus de enige hoop van Israël en de ganse wereld is!  Hij verwees naar de profeten 
en naar Mozes. Hierop komt een reactie van Festus: Wartaal! Vele mensen geven 
als Festus een ongelovige reactie, bijzonder deze man zou dan moeten toegeven dat 
hij Paulus voor niets heeft laten vastbinden! Festus reageerde op het geloof negatief 
omwille van zijn eigen belangen, en onbegrip. Het is niet omdat iemand religieus is, 
dat hij Gods woord en handelen kan begrijpen.  
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Zo reageren vele mensen, zij begrijpen wanneer zij hun vertrouwen op Jezus zouden 
stellen, dat dit hun iets kan kosten! Hun leven veranderd diepgrondig, wereldse 
vrienden vallen weg, werk valt soms weg, hun liefde voor hun hobby valt weg, en de 
liefde tot Christus komt in de plaats, onbegrijpelijk voor een ongelovige! 

BESLUIT VAN KONING AGRIPPA. 
 
(30,32) Deze koning dacht in stilte na over Paulus woorden. Hij openbaart niet 
onmiddellijk zijn gedachten, en bijzonder tegenover het publiek kan hij dit hier niet 
openlijk gaan doen. Doch hij laat niet na zijn oordeel te geven aan Festus: Paulus is 
onschuldig, en diende eigenlijk helemaal niet naar Rome te gaan! Deze uitspraak 
was wel klaar en duidelijk! 
 

HANDELINGEN  HOOFDSTUK  27 

 
PAULUS NAAR ROME! 

 
(1,13) Samen met Lucas en Aristarchus, medereizigers 
vertrekt Paulus naar Rome.  
De reis verloopt van in het begin al moeilijk en met veel 
tijdsverlies. 
In dit gedeelte zien wij een heel belangrijke waarschuwing 
van Paulus, namelijk in vers 10 en 11. De apostel 
voorspelde niet veel goeds voor deze reis: stormschade, 
schade aan het schip, levensgevaar. 
De hoofdman gaf meer aandacht aan de kapitein van het 

schip. Dit was een normale reactie voor een ongelovige, die stelt zijn vertrouwen op 
deskundigheid. Het is veel voorkomend dat men met de mannen Gods weinig 
rekening houdt.  
Men vergeet soms vlug dat Gods Zijn liefde naar de mensen openbaart door zijn 
kinderen heen. God kijkt eerst naar zijn aangenomen kinderen, en de goddeloze 
moet eerst God zoeken, om aangenomen te worden.  

 
DE SCHIPBREUK. 

 
(14,44) Tot vers 20 geeft men een beschrijving 
van de moeilijkheden en de omstandigheden in 
de opgekomen storm. 
Het noodweer was zo erg dat ze geen hoop op 
redding meer zagen. Paulus herinnert hen aan 
zijn woorden om niet weg te varen van Kreta. Die 
ongelovigen zullen wel hebben gedacht: “Wie is 
die Paulus dan wel?” Doch in deze situatie laat 
God Paulus, of een van zijn kinderen niet alleen!  
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God vond het nodig een engel te zenden met een boodschap “vrees niet”. Hij 
spreekt als enige, de mensen moed in. Opnieuw zien wij hier de liefde van God in 
noodsituaties. Storm op zee kan doodsangsten verwekken. 
Wat een troost als wij zulke dingen lezen.  

 
Al komt er een storm in ons leven, Hij is er! 
Paulus moest in Rome toch getuigen! Wie 
kan Gods woord veranderen? (Afb.plaats van de 

schipbreuk) 
 

Psalm 23 

4  Zelfs al ga ik door een dal 

van diepe duisternis, ik vrees 

geen kwaad, want Gij zijt bij 

mij; uw stok en uw staf, die 

vertroosten mij. 

 
 
Iedereen op het schip deelde in de bescherming van de Paulus, Lukas en 
Aristarchus! Christenen zijn van grote waarde in Gods ogen. Zij werden allen gered 
uit deze storm. Al deze gevangenen zouden worden gedood, uit schrik voor 
ontsnapping, doch de hoofdman spaarde hen, omwille van Paulus! ( vers 43). En 
allen kwamen behouden aan land. 
 
 

HANDELINGEN HOOFDSTUK 28 

 
OP MALTA  

Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?(Rom.8:31)  

(1,10) De reis van Paulus naar Rome is vol 
gevaren, maar ook vol wonderen. De inlanders, 
hoe hun geaardheid was weten we niet, 
bewezen in ieder geval menslievendheid. 
En de slang kan Paulus niet doden. Wij 
verwijzen naar een vervulling. 
 
Markus 16 : 17  Als tekenen zullen 

deze dingen de gelovigen volgen: in 

mijn naam zullen zij boze geesten 

uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij 

spreken,18:slangen zullen zij opnemen, 

en zelfs indien zij iets dodelijks 

drinken, zal het hun geen schade doen; 

op zieken zullen zij de handen leggen 
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en zij zullen genezen worden. 

 

 

 

Ze dachten dat Paulus een moordenaar was. Ze dachten aan de wraakgodin voor 
gerechtigheid. De dochter van Zeus, vrouwe Justitia die de misdadigers vervolgt en 
straft.  Daarna worden er nog vele mensen genezen. God is met hen! Zo mag Paulus 
ervaren wat hij later aan de Romeinen schreef: ‘Als God vóór ons is, wie zal tegen 
ons zijn?’ 

God is met ons. Hebt u die ervaring ook? 
Als dat niet zo is, loopt u gevaar, als de schijnheiligen! Als dat wel zo is: let dan op 
Gods wonderen! Laat Hem besturen, waken, zodat de tegenpartij, dat is de satan, 
geen kans krijgt. Voor de mensen is Paulus een vervloekte, óf een god. Wat hij 
werkelijk is, is blijkbaar onbegrijpelijk: een zondaar die een kind van God is geworden 
en die door Gods genade onder Gods bescherming staat. 
Horen wij niet hetzelfde? Je bent óf hypocriet:  iemand die op zondag op de voorste 
bank van de kerk zit en op maandag z’n buurman besteelt; óf je bent een heilig 
boontje die zich beter voelt dan ieder ander. Terwijl een christen geen van beide 
is, maar iets totaal anders: een eenvoudige verloste zondaar. Onbegrijpelijk! 

 
EINDELIJK IN ROME AANGEKOMEN. 

(11,15) De dioscuren als kenteken. Dit waren de mythologische tweelingbroers (Castor 

en Pollux) kinderen van Zeus. Ook tweelingen in de dierenriem. De ongelovige zeelieden 
noemden dit hun beschermgoden. Paulus vermeldt dit wellicht als heidense kunst, op 
het prachtige schip. Het was precies als mensen die hier geloven in een 
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Christoffelbeeldje en in de auto hangen of als beeld op de fietsbel, als amulet en dan 
maar geloven dat hen niets zal overkomen! Hoe dwaas kan een mens wel wezen! 

Slechts één tekst over de Gemeente te Putéoli, meer is niet nodig. Hun gastvrijheid 
is nu bij alle christenen bekend. Zeven dagen mag Paulus in hun midden 
vertoeven. Wat moet dit wel hartverwarmend zijn geweest om zo ontvangen te 
worden, na al die tijd op zee in levensgevaar te hebben vertoeft, echte 
schipbreukelingen.  

Paulus weet niet vanwaar die 
christenen uitkomen en Lukas schrijft 
er ook niets over. Ware christenen 
weten wat gastvrijheid betekent. In 
een vreemd land zijn, en weten waar 
naartoe is een hemels gevoel. 
Rom.12:13 bijdragend in de noden der 
heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. 

 
 

PAULUS ROEPT DE VOORMANNEN DER JODEN. 

 
(16,20) Paulus krijgt een zekere vrijheid, een gehuurde woning, slechts één soldaat 
als bewaking. Hoe God voorziet is wonderbaar, hij kan getuigen, les geven, brieven 
schrijven enz! 
Hij legt zijn eerste contacten onder de joden, ze weten immers al ongeveer wie hij is. 
De joden hebben begrepen dat Paulus nu tot de partij van de christenen behoort. 
Paulus haalt een tekst aan uit Jesaja. Wij moeten het Woord laten spreken tot de 
mensen, en minder onze eigen woorden. 

 
PAULUS GETUIGT TWEE JAAR IN ROME! 

 

(21,31) Paulus predikt niet alleen de 
noodzaak van bekering, hij brengt de 
bekeerlingen ook verder in het geloof. 
Wat zijn zulke mensen ook vandaag 
hard nodig! De joden in Rome waren 
blij Paulus te kunnen ontmoeten. Ze 
wisten eigenlijk weinig over wat 
Paulus verkondigde. Ze dachten aan 
een sekte van de Nazireeërs.  
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Over de christelijke leer welke Paulus hen bracht wisten ze heel weinig, en hadden 
ook minder vooroordelen. Wij zien toch wel dat die kleine sekte dan toch tot een 
geloof is geworden, een kleine kudde, en daarbij de vijandschap van Israël en Rome 
overwon.  

Het Babelse christendom van het Vaticaan gaat vandaag stil ten onder, de NWO 
gaat in de richting van het oude Babel, Irak, Iran. Een laatste Nimrod komt eraan. 

Eerst waren de Joden blij, doch na zijn prediking gingen ze twistende weg. Paulus 
haalt Jesaja aan, en door de H. Geest gedreven spreekt hij zeer radicaal. Hij haalt 
Jesaja aan. Toch blijft hij daar nog twee jaar werken. Zijn huis en zijn hart open om 
iedereen te ontvangen, een stralend voorbeeld voor ons. 

 

 
 

R.Gaytant 
Voorganger Biblespace - huisgemeenten 

https://biblespace.wordpress.com/. 
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