
Inleiding op Handelingen 
Geestelijke Groei-avonden Bommelerwaard 

21 september 2017 



Titel 

ò  Lezen: Hand. 1:1-2 

ò  ‘Het eerste boek … over alles wat Jezus begonnen is te 
doen én te onderwijzen’ 

ò  ‘Handelingen van de Heilige Apostelen’ ->  

De Handelingen van Jezus Christus, ná Zijn hemelvaart,  

door Zijn gemeente, die Hij door Zijn Geest aanstuurt 



Karakter 

ò  Het Boek van de Beweging 

ò  1:8  ‘…en u zult 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.’  



Indeling 

ò  Deel 1:  1:1-8:3  in Jeruzalem 

ò  Deel 2:  8:4-12:25  in Samaria, Judea (en Antiochië)   

ò  Deel 3:  13:1-28:31  op weg naar de uiteinden van de 
    aarde (gekomen tot in Rome) 



Een Refrein; de Flow 

ò  6:7 En het Woord van God verbreidde zich en het aantal 
discipelen in Jeruzalem nam sterk toe; en een grote menigte 
priesters werd aan het geloof  gehoorzaam. 

ò  9:31 De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden 
vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des 
Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in 
aantal toe. 

ò  12:24 En het Woord van God verbreidde zich en nam toe. 

ò  16:5 De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof  en namen 
dagelijks in aantal toe. 

ò  19:20 Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en 
werd steeds sterker. 



Hoofdthema 

ò De triomferende, vreugdevolle, voorwaarts 

bewegende uitbreiding van het Evangelie in 

de heidenwereld. 



Thema’s 

• De opgestane en verheerlijkte Jezus regeert en leidt Zijn 
gemeente. 
• De missie van de gemeente is voortzetting van de missie 

van Jezus. 
• De Heilige Geest stelt door Zijn kracht mensen in staat om 

getuige te zijn van Jezus en brengt het Evangelie verder de 
wereld door. 
• Het Evangelie omvat alle naties en culturen! 
• Het Evangelie triomfeert! 
• Gods soevereine en voorzienige leiding ondanks vervolging 

en tegenstand. 
• De beweging van God in Handelingen eindigt niet in 

hoofdstuk 28, maar gaat door tot op de dag van vandaag. 



Doelen 

1. Geloofsopbouw 

ò  verzekeren (Lukas 1:4) 

ò  bemoedigen 

2. Inspireren en mobiliseren: het open einde 

3. Apologetisch/Evangelisatie 



Hoe Handelingen toe te passen 

ò  Een veelgebruikt (misbruikt?) boek voor allerlei doeleinden 

ò  Heeft Lukas beschreven wat is gebeurd om daarmee te 
zeggen dat hetzelfde moet gebeuren in een latere tijd in de 
kerk? 

ò  ‘Narritive is not normative.’ Be-schrijvend is niet 
hetzelfde als voor-schrijvend. 

ò  Zelfs al was iets normaal, dan is het nog niet 
normatief. We hoeven de dingen niet per se te doen 
omdat de eerste christenen dat deden.  



Richtlijnen voor de toepassing 

(1) Een beschrijvend gedeelte is niet normatief, tenzij… 

(2) Denk vanuit intentie (doel) naar toepassing.  

(3) Maak in de Bijbel onderscheid tussen primaire en 
secundaire uitspraken. 

(4) Let op herhaling en patronen. 

(5) Laat je inspireren door de ‘suggestie’ hoe het 
zou kunnen. 

 

 

 

 

 



Een uitdagend boek! 

ò  Handelingen houdt ons een spiegel voor. 

ò  Handelingen daagt ons uit. 

ò  Handelingen roept de kerk terug naar haar 

wortels. 



Gespreksvragen 

ò  Wat voor indruk laat Handelingen op jou achter? 
* inspirerend   * ‘ik word er zo moe van’ 

* ontmoedigend  * leerzaam 

* bemoedigend   * ‘het zegt me niets’ 

* interessant   * … 

 

ò  Hoe ben jij betrokken in Gods ‘Beweging’? 


