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Handelingen van de Apostelen 
Les 1/13 : Het ontstaan van de Kerk (Hand. 1-2) 

http://www.middletownbiblechurch.org/ainacts/ainacts.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. Update 30-12-2015 

 
Het Nieuwe Testament begint met de VIER EVANGELIËN (Mattheüs, Markus, Lukas en Johan-
nes). Het vijfde boek van het Nieuwe Testament is Handelingen. De vier evangeliën vertellen ons 
over het leven van Christus tot aan Zijn hemelvaart. Het boek Handelingen vertelt ons over het le-
ven van de vroege Kerk, toen de opgestane Christus grote en machtige dingen deed in en door men-
sen zoals Petrus en Paulus: 

 

De “Handelingen van de apostelen” zouden eigenlijk de “Handelingen van Jezus Christus” moeten 
genoemd worden, want als we Handelingen lezen dan zien we de Heer Jezus Christus werken en 
handelen in en door Zijn verkozen apostelen (mannen zoals Petrus, Johannes en Paulus). 
De Heer Jezus Christus “handelt” en werkt vandaag nog steeds. Om Zijn werk te doen, gebruikt Hij 
gewillige handen, voeten, monden, tongen, geesten, omdat HIJ DOOR MENSEN WERKT (Hij 
werkt door Zijn Kerk). Net zoals Hij werkte door Petrus, Johannes, Stefanus en Paulus, zo kan Hij 
ook door u werken! Staat u de Heer toe in en door u te werken (Hebreeën 13:21; Filippenzen 2:13)? 
In de eerste 12 hoofdstukken van dit boek (Handelingen 1-12) is de apostel Petrus de voornaamste 
persoon waarover u leest. In het overblijvende gedeelte (Handelingen 13-28) is de apostel Paulus de 
voornaamste persoon waarover u leest: 

Handelingen 1-12 Handelingen 13-28 

Meestal over Petrus Meestal over Paulus 
 

Petrus en Paulus waren geen “supermannen”, maar mensen zoals wij, en God gebruikte hen op een 
wonderlijke wijze. Zowel Petrus als Paulus demonstreerden de uitwerking van het leven van de 
Heer Jezus Christus. Dezelfde God die in en door Petrus en Paulus werkte is dezelfde God die ons 
vandaag wil gebruiken. 
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Gods wonderlijke belofte 
In Handelingen 1:4 lezen we over een wonderlijke belofte die God gaf. God beloofde dat er een dag 
zou komen dat Hij de Heilige Geest zou uitzenden (de TROOSTER genoemd). Lees eens in Johan-
nes’ evangelie doorheen de hoofdstukken 14, 15 en 16 en zie de verzen waarin God belooft de Hei-
lige Geest (de Trooster) te zenden. 
De Heer Jezus beloofde dat de Heilige Geest zou komen om in hen te leven. De Geest zou hen ook 
LEREN, hen TROOSTEN, en hen LEIDEN in alle waarheid. Christus zou de discipelen achterla-
ten, maar de Heilige Geest zou tot hen komen. Christus zou omhoog gaan (terug naar de hemel) 
maar de Heilige Geest zou neerdalen. 

De wachtperiode 
Dikwijls moeten wij wachten op de vervulling van Gods beloften. In Handelingen 1:4 werd de dis-
cipelen gezegd te wachten op de belofte van de Vader (zij moesten zich niet verplaatsen maar wach-
ten!). In Lukas 24:49 werd hen hetzelfde gezegd. 
Vooraleer de Heer Jezus terugkeerde naar de hemel, vertelde Hij Zijn discipelen dat zij moesten 
wachten op een PERSOON (de Heilige Geest) en dat deze WACHTPERIODE verscheidene dagen 
in beslag zou nemen (zie Handelingen 1:5). Dit wordt geïllustreerd als volgt: 

 

De machtige Kracht 
In Lukas 24:49 werd de discipelen gezegd te WACHTEN tot zij werden be-
kleed met kracht uit de hoogte. De Heilige Geest is God en Hij is almachtig. 
Hij bezit de machtige kracht van God (vergelijk Handelingen 1:8). Zonder de 
Heilige Geest zou er geen kracht zijn om te leven voor Jezus en om Zijn ge-
tuigen te zijn. Trachten het werk van God te doen zonder de Heilige Geest is 
zoals het rijden met een auto zonder brandstof, of zoals een spelconsole zon-
der batterijen. Dat werkt niet! Het zal zeker niet werken! U moet de energie 
en de kracht hebben, of u kunt niets bereiken! Jezus zei: “Zonder MIJ kunt 
gij niets doen” (Johannes 15:5). Zonder Gods in staat stellende kracht, kun-
nen wij niets doen. 

 
Popeye de zeeman 

Er was vroeger een erg populaire tekenfilmserie over “Popeye the sailor man”. Telkens wanneer hij 
SPINAZIE at, werd hij bijzonder sterk en machtig en kon hij verbazingwekkende dingen doen! 
Zonder de spinazie was hij erg zwak! Hij verkreeg zijn kracht en macht van de spinazie. Gelovigen 
ontvangen kracht door God. Gelovigen zijn erg machtig met de Heilige Geest die in hen werkt. 
Zonder deze werkende Geest, KUNNEN ZIJ NIETS DOEN! 

De belofte van Christus’ komst 
Er wordt in hoofdstuk 1 een andere grote belofte gegeven. Ze wordt gevonden in vers 11. Jezus was 
zojuist naar de hemel opgevaren. Toen de discipelen naar de hemel staarden, spraken twee engelen 



 3

tot hen en gaven hen een wonderlijke belofte. Dezelfde Jezus die terugging naar de hemel, zou te-
rugkomen. Op dezelfde manier als Hij opvaarde, zou Hij neerdalen. Zie de illustratie: 

 

De dag van Pinksteren 
God beloofde dat er een dag zou komen dat Hij Zijn Heilige Geest zou zenden. Deze grote gebeur-
tenis vond plaats op de dag van Pinksteren (Handelingen 2:1). Voor het Joodse volk waren er jaar-
lijks drie grote feesten te vieren (Paschafeest, Loofhuttenfeest en Pinksterfeest; zie de feesten hier: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JoodseFeesten.pdf ). Er waren ook nog andere feesten, maar 
deze waren de belangrijkste. Pinksteren was een van deze feestdagen, en Joden van over het hele 
Romeinse rijk zouden naar Jeruzalem komen om dit belangrijke feest daar te vieren (zie Handelin-
gen 2:5). Deze dag wordt beschreven in Leviticus 23:15-22. Dit was een belangrijke dag in oudtes-
tamentische tijden, maar als we Handelingen 2 lezen zien we dat deze dag nog belangrijker werd. 
Vijftig dagen nadat Jezus opstond uit de doden, en tien dagen na Jezus’ hemelvaart, deed God iets 
bijzonders. Hij zond de Heilige Geest om te leven in de harten van gelovigen en om iets geheel 
nieuws te stichten: de KERK (of GEMEENTE). 

Drie merkwaardige gebeurtenissen 
God wilde het erg duidelijk maken dat dit een extra-bijzondere dag was, en Hij wilde dat de mensen 
daarvan wisten. Er waren drie extra-bijzondere dingen die God deed op die Pinksterdag: 
1) Het geluid van een windvlaag 
Toen de gelovigen op de dag van Pinksteren samen waren, kwam er plots een geluid uit de hemel 
als van een geweldige windvlaag (zie Handelingen 2:2). Dit geluid kwam niet van een orkaan of 
storm maar uit de hemel. God wilde dat iedereen wist dat Hij iets unieks deed. 
In de Bijbel wordt de Heilige Geest vergeleken met de wind (lees Johannes 3:8). De wind is on-
zichtbaar. Maar de onzichtbare wind is in staat verbluffende dingen te doen: hij blaast een zeilboot 
over het meer, houdt een vlieger in de lucht, doet windmolens draaien, en vele andere dingen. We 
zien de wind niet, maar we zien wel wat de wind doet. 
De Heilige Geest is onzichtbaar. Toen God de Heilige Geest zond op die Pinksterdag, veroorzaakte 
Hij een groot geluid zoals van een wind. Als God dit niet had gedaan, zouden de discipelen mis-
schien gezegd hebben: “Ik vraag me af of de Heilige Geest wel echt kwam. Wij hebben niets gezien 
of gehoord”. God maakte duidelijk dat er op die dag iets bijzonders gebeurde! 

2) Tongen als van vuur 
Niet enkel konden de discipelen iets bijzonders HOREN, maar ze ZAGEN ook iets bijzonders (zie 
Handelingen 2:3). Zij zagen tongen als van vuur! (Niet VAN vuur maar ALS van vuur!) Ze ver-
deelden zich en rustten op elke gelovige die daar aanwezig was. God deed iets heel bijzonders! 
Soms wordt de Heilige Geest vergeleken met vuur (zie 1 Thessalonicenzen 5:19  de Heilige Geest 
kan uitgeblust worden zoals vuur kan geblust worden). God wil elke gelovige aansteken met de 
vlam van Zijn aanwezigheid. Volgens Handelingen 2:3 deed God een werk met elke gelovige, en 
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niemand bleef uitgezonderd. Elke discipel had boven hem een tong als een vlam. God wilde ieder-
een laten weten dat iedere gelovige in Zijn bijzondere werk begrepen was. 
3) Verschillende talen 
God deed die dag inderdaad iets heel bijzonders. In Handelingen 2:4 leren we dat zij allen werden 
vervuld met de Heilige Geest en dat zij in andere talen begonnen te spreken. Lees Handelingen 
2:4-11. Dit was een verbazingwekkend wonder! Deze mensen konden plots in vreemde talen spre-
ken die zij nooit geleerd hadden. 

De Kerk werd geboren 
Toen de Heilige Geest kwam, werd de Kerk geboren. De Heilige Geest kwam wonen in een lichaam 
van gelovigen, en dit lichaam wordt de Kerk (Grieks: ekklesia) of Gemeente genoemd. Hoeveel 
mensen geloofden en werden gered nadat Petrus zijn toespraak had gehouden? Drieduizend (Hande-
lingen 2:41). De Kerk groeide. Hierna bleef God dagelijks mensen toevoegen aan Zijn Kerk (Han-
delingen 2:47). Jezus zei eens: “IK ZAL MIJN GEMEENTE BOUWEN” (Mattheüs 16:18). Hij 
begon Zijn Kerk te bouwen op die Pinksterdag, en Hij bouwt sindsdien verder aan Zijn Kerk. Elke 
keer dat er een persoon gered wordt, wordt een nieuw lid toegevoegd aan Zijn Kerk (1 Korinthiërs 
12:13). Op een dag zal het “gebouw” compleet zijn en dan zal Hij komen om ons mee te nemen 
naar de hemel (1 Thessalonicenzen 4:13-18). 

Van lafaard tot moedige prediker 
Wie was de lafaard die de Heer drie keer verloochende (Lukas 22:55-62? Petrus. Minder dan twee 
maanden later kwam Pinksteren. Wie was toen de moedige man die opstond en predikte tot de dui-
zenden Joden – zelfs tot de mensen die Christus hadden gekruisigd (Handelingen 2:14)? Petrus! 
God deed een groot werk in het hart van die man! De God die Petrus veranderde is de God die ook 
ons kan veranderen (door de kracht van Zijn Heilige Geest)! 

Doet God vandaag nog iets bijzonders? 
Die Pinksterdag was een bijzondere dag, en nooit kwam er nog een dag zoals deze. Wat gebeurt er 
als vandaag een persoon in Christus gelooft? Toen U Christus aannam als uw Redder, heeft u dan 
een geluid gehoord van een sterke wind? Kwam er toen een vurige tong boven uw hoofd zitten? 
Begon u toen in vreemde, buitenlandse talen te spreken? Hoe kunnen wij vandaag weten dat de 
Heilige Geest in ons leeft? Zie 1 Korinthiërs 6:19; Romeinen 8:9 en 2 Timotheüs 1:14. Ik weet dat 
de Heilige Geest in mij woont omdat God het zo gezegd heeft! Ik hoef geen GELUIDEN en dingen 
te ZIEN. Ik heb Gods zekere en volledige Woord. Wij wandelen nu door geloof en niet door aan-
schouwen (2 Korinthiërs 5:7; Romeinen 1:17 & Habakuk 2:4; Romeinen 3:21-22; 8:24-25; Hebree-
en 10:38; 11:1). 
Hoe toont u dat de Heilige Geest in u leeft? Als de Geest in u leeft, zal dat dan een verschil ma-
ken? Hoe kunt u anderen TONEN dat u werkelijk Gods Geest hebt? Zie Galaten 5:22-23. Kunt u 
elektriciteit zien? Nee. Hoe kunt u dan vertellen dat elektriciteit echt werkt in een elektrische lamp 
of in een radio? Hoe kunt u zeggen dat de Heilige Geest echt werkt in een gelovige?  
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