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Hoofdstuk 4 
Handelingen 

Verkondiging van de Opgestane Heer 
Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, plaatjes door M.V. 

 
 
Na de vier evangeliën komt er een vijfde boek in het Nieuwe Testament dat Handelingen of de 
Handelingen van de Apostelen wordt genoemd. Dit boek is geschreven door dezelfde man die het 
evangelie van Lukas schreef. Zie Kolossenzen 4:14 - “Lukas, de arts, de geliefde, groet u, en De-
mas”. 
Dit boek is, net als de vier evangeliën, een geschiedenisboek. De evangeliën beslaan echter een pe-
riode van ongeveer drie en een half jaar (van Jezus’ doop tot zijn dood, opstanding en hemelvaart), 
terwijl het boek Handelingen een periode van ongeveer 30 jaar beslaat (vanaf het begin of de ge-
boorte van de kerk tot wanneer Paulus ongeveer 61 à 63 n.Chr. als gevangene in Rome aankwam). 

Dit kan geïllustreerd worden in de volgende schets: 

 

De Handelingen van de Apostelen zouden ook de Handelingen van Jezus Christus genoemd 
kunnen worden, omdat het in feite de opgestane Christus was die werkte en handelde in en door 
Zijn uitverkoren apostelen. Lees aandachtig Markus 16:19-20. Wat is er met Jezus gebeurd volgens 
Markus 16:19?: “De Heere dan is … opgenomen in de hemel”. Jezus was in de hemel, maar werkte 
en handelde Hij nog steeds (zie Markus 16:20)?: “zij gingen overal heen om te prediken, en de 
Heere werkte mee”. In Mattheüs 28:19 zei Jezus tegen zijn apostelen: “Ga dan heen, onderwijs (= 
maakt discipelen van) al de volken”. Zouden de discipelen dit werk alleen moeten doen (Mattheüs 
28:20)?: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld”. 
Ja, Jezus Christus werkt en handelt vandaag! Maar om Zijn werk te doen, heeft Hij gewillige han-
den en monden en tongen en voeten en geesten nodig, want vandaag werkt Hij door mensen, net 
zoals Hij werkte door Petrus, Stefanus, Filippus en Paulus. Laat u de levende Heer door u heen 
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werken? Zie Filippenzen 2:13: “want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, 
naar Zijn welbehagen” en Hebreeën 13:21: “De God nu van de vrede… moge u toerusten tot elk 
goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken …” 
Bij het lezen van het boek Handelingen moeten we bedenken dat de opgestane Christus in en door 
gelovigen werkt door de kracht van de Heilige Geest! 
In Handelingen 1:4 zei Jezus tegen de apostelen dat ze nergens heen moesten gaan en niets anders 
moesten doen dan alleen naar WACHTEN op de belofte van de Vader. Ze moesten gewoon stil 
zitten en wachten op de komst van de Heilige Geest. 
Kijk in Johannes’ Evangelie snel door de hoofdstukken 14, 15 en 16 en kijk of je verzen kunt vin-
den waarin God belooft de Heilige Geest (de Trooster) te sturen: 

Johannes 14, verzen _________________________ 
Johannes 15, verzen _________________________ 
Johannes 16, verzen _________________________ 

Zonder de Heilige Geest zou er geen KRACHT zijn om voor Jezus te leven en om Zijn getuigen te 
zijn (zie Lukas 24:49 en Handelingen 1:8). Proberen om het werk van God te doen zonder de Heili-
ge Geest is als proberen een auto zonder brandstof te besturen! Het is onmogelijk! Je moet de ener-
gie en kracht hebben, anders ga je nergens heen en bereik je niets! Hoeveel kunnen gelovigen be-
reiken zonder de Heer (Johannes 15:5)?: “zonder Mij kunt u niets doen”. 
Uiteindelijk, op de Pinksterdag (dat was tien dagen nadat Jezus terugging naar de hemel), kwam de 
Heilige Geest en werd de kerk geboren. In Handelingen twee kun je lezen over de komst van de 
Geest. God kwam om in Zijn gelovigen te leven en hen de KRACHT te geven die ze nodig hadden 
om de wereld te laten zien dat Christus leefde! 
Zodra de kerk werd geboren, begon ze te groeien! Hoe laten de volgende verzen de groei van de 
vroege kerk zien? [Het eerste vers is voor u al gedaan.] 

Handelingen 2:41   Drieduizend zielen werden op één dag toegevoegd._____________                              
Handelingen 2:47   ______________________________________________________ 
Handelingen 4:4     ______________________________________________________ 
Handelingen 5:14   ______________________________________________________ 
Handelingen 6:7     ______________________________________________________ 
Handelingen 11:21 ______________________________________________________ 
Handelingen 12:24 ______________________________________________________ 
Handelingen 16:5   ______________________________________________________ 
Handelingen 19:20 ______________________________________________________ 

Waarom was de vroege kerk zo gezond? Wat was het geheim van succes? Waarom bloeide en 
groeide en groeide de kerk, zelfs te midden van grote vervolging en moeilijkheden? 
Terwijl we het boek Handelingen lezen en bestuderen, ontdekken we dat er ten minste drie dingen 
waren die de vroege christenen sterk maakten: 

A. Het waren mannen en vrouwen van gebed. 

B. Ze werden gevoed en volhardden in de leer van de apostelen (het Woord van God). 
C. Ze predikten moedig het Woord van God en vertelden anderen over de Heer. 

Plaats voor elk van de volgende verzen de juiste letter of letters van de drie bovengenoemde dingen. 
De eerste drie zijn al voor u gedaan: 

A                Handelingen 1:14 _________ Handelingen 6:6 
A                Handelingen 1:24 _________ Handelingen 7:59-60 
A, B            Handelingen 2:42 _________ Handelingen 11:20 
_________ Handelingen 3:1 _________ Handelingen 12:5, 12 
_________ Handelingen 3:12 en verder _________ Handelingen 13:3 
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_________ Handelingen 4:2 _________ Handelingen 14:7 
_________ Handelingen 4:8 en verder _________ Handelingen 16:25 
_________ Handelingen 4:18-20 _________ Handelingen 16:32 
_________ Handelingen 4:24 en volgende _________ Handelingen 18:28 
_________ Handelingen 4:29 _________ Handelingen 20:20 
_________ Handelingen 5:28-29 _________ Handelingen 20:27 
_________ Handelingen 5:42 _________ Handelingen 20:28 
_________ Handelingen 6:4 _________ Handelingen 20:32 
_________ Handelingen 6:6 _________ Handelingen 20:36 
_________ Handelingen 7:59-60 _________ Handelingen 28:31 
_________ Handelingen 8:4  

Zoals reeds vermeld, wordt dit boek de Handelingen van de Apostelen genoemd. In de eerste twaalf 
hoofdstukken (Handelingen 1-12) is de apostel Petrus het hoofdpersonage waarover je leest. In het 
resterende deel van het boek (Handelingen 13-28) is de apostel Paulus de hoofdpersoon. Petrus had 
een speciale bediening voor de Joden (de besnijdenis) en Paulus had een speciale bediening voor de 
heidenen (de onbesnedenheid) - Zie Galaten 2:7-8. 

 
PETRUS 
(Mattheüs 16:19 
- “sleutels” zijn 
voor het openen 
van deuren) 

 

Petrus opent de deur 
van geloof voor de jo-
den (Hand. 2) 
Petrus opent de deur 
van geloof voor de Sa-
maritanen (Hand. 8:14-
25) 
Petrus opent de deur 
van geloof voor de hei-
denen (Hand. 10:25-48) 

HANDELINGEN 
1-12 

PAULUS 

 

Paulus eerste zen-
dingsreis 
(Hand. 13-14) 
Paulus tweede zen-
dingsreis (Hand. 15:36-
18:22) 
Paulus’ derde zen-
dingsreis (Hand. 18:23-
21:14) 

HANDELINGEN 
13-28 

Om de beweging van het boek Handelingen te begrijpen, moet je het verschil tussen Joden, Heide-
nen en Samaritanen begrijpen. Joden zijn die mensen die afstammen van Abraham, Izaäk en Jakob 
en heidenen zijn die mensen die dat niet zijn. Samaritanen waren een gemengd ras (half-Joods en 
half-Heidens) dat eerder in de geschiedenis van Israël tot stand kwam toen sommige Joden die in 
Samaria woonden, trouwden met Heidense mensen. 
Het sleutelvers in het boek Handelingen is Handelingen 1:8. Dit vers geeft ons ook een overzicht 
van het boek: 

De voortgang van het evangelie naar alle naties 
Voordat de Heer Jezus naar de hemel terugkeerde, gaf Hij Zijn discipelen een korte, één-vers schets 
van Zijn nieuwe programma waarin Hij Zijn Kerk zou bouwen (Mattheüs 16:18) en een volk zou 
aannemen (Handelingen 15:14) voor Zijn naam. Dit vers staat in Handelingen 1:8 en zou kunnen 
worden genoemd “Het boek Handelingen in een notendop”. In dit vers leerde Christus: “maar u zult 



 4

de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, 
zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde”. 

1. IN JERUZALEM - het startpunt (zie Lukas 24:49) 
                    (HANDELINGEN 2 tot HANDELINGEN 7) 

2. IN HEEL JUDEA - het huis van de JODEN 
                    (HANDELINGEN 8:1-4) 

3. IN SAMARIA - het huis van de SAMARITANEN 
                    (HANDELINGEN 8:5-25) 

4. IN HET UITERSTE DEEL VAN DE AARDE - het huis van de HEIDENEN 
                    (HANDELINGEN 8:26 tot HANDELINGEN 28) 

Om u te helpen Handelingen 1:8 beter te begrijpen, kijkt u naar volgende kaart en zie daar de vier 
plaatsnamen die in Handelingen 1:8 genoemd worden: 

 

Toen de kerk voor het eerst begon (in Handelingen 2), bestond ze uit Joodse gelovigen (vergelijk 
Handelingen 2:5). Tegenwoordig bestaat de Kerk voornamelijk uit geredde Heidenen. Er zijn te-
genwoordig enkele geredde Joden in de kerk, maar niet veel in vergelijking met het grote aantal 
geredde Heidenen. Hoe vond deze grote verandering plaats? Hoe werd het Joodse lidmaatschap 
steeds minder en het niet-Joodse lidmaatschap steeds meer? Het boek Handelingen legt uit hoe dit is 
gebeurd. Zie bijvoorbeeld Handelingen 13:46-47; 18:6; 28:28; en zie “De Pinksteramnestie voor de 
Joden”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Pinksteramnestie.pdf . 
Wat was de grote opdracht waarin de vroege christenen geloofden en predikten en zelfs bereid wa-
ren om er voor te sterven (zie Handelingen 2:24; 2:32; 3:15; 3:26; 4: 2; 4:10; 4:33) ; 5:30; 10:40; 
13:30; 13:33; 17:18; 17:31; 26:23; etc.)?: de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ook vandaag 
zijn wij getuigen (Handelingen 1:8) van de opstanding van Christus. Hoe kunnen we de wereld 
laten zien dat we een levende Heer hebben? Hoe kunnen anderen zien dat we een opgestane Heiland 
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dienen? Hoe kan ik mijn vrienden en buren bewijzen dat Jezus Christus vandaag leeft? Overweeg 
de volgende verzen om deze vragen te beantwoorden: 

1.   Romeinen 6:4, 5, 11, 13 

2.   Galaten 2:20 
3.   2 Korintiërs 4:8-11 

4.   2 Korintiërs 5:15 
5.   Hebreeën 13:20-21 

Leven en handelen we soms alsof Christus dood is en alsof er geen Heilige Geest in ons leeft? Heb-
ben we dezelfde vreugde en enthousiasme en moed en liefde voor de Heer die de vroege kerk had? 
Is er een verschil tussen de kerken die in het boek Handelingen worden beschreven en de kerken 
van vandaag? (zelfs de bijbelgelovige kerken van vandaag?) 

 
 

 

Lees verder: 
o De Handelingen der Apostelen, uitgebreid: http://www.verhoevenmarc.be/handelingen.htm 

o Paulus in debat – Handelingen 17:17, etc.: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/PaulusDebat.pdf 
o De Pinksteramnestie voor de Joden: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Pinksteramnestie.pdf 
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