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Bijbelstudie 
Handelingen

LES 1 Introductie

Inleiding op Handelingen

• Unieke plaats in de bijbel
• Geen vergelijkbaar genre

• Schakel tussen evangeliën en brieven

• Tweeluik samen met het evangelie van Lucas
• Overlap - Luc. 24:36-53, Hand. 1:4-14

• Hemelvaart

• Vergelijkbaar begin - Luc. 1:1-4, Hand. 1:1-3
• Beide geschreven aan Theofilus

• Populair bijbelboek in de Pinksterbeweging
• Hoe interpreteren?

Inleiding op Handelingen

• Interpretatie:
• Geen letterlijke blauwdruk

• Verslag van wat er gebeurde

• Lucas koos heel bewust wat en hoe hij het schreef

• Daarin zitten de lessen voor de gemeente van toen en van nu

• De eerste gemeente deed veel samen

• Tegenstelling met onze cultuur - individualisme

Lucas

• Schrijver van evangelie en van Handelingen

• Wordt maar 3 keer in NT genoemd - Kol. 4:14, II Tim. 4:11 en Fil. 24
• Noemt zichzelf niet in Handelingen, maar was er wel soms/vaak bij

• Wij-passages:
• 16:10-17, 

• 20:5-8, 13-15, 

• 21:1-18, 

• 27:1-28:16. 

• Dagboek of reisverslagen van Lucas zelf, of

• Laten zien dat hij veel reisde, wat voor een schrijver in die tijd belangrijk was
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Lucas

• Naam – afkorting van Lucius of Lucianus
• Zou een slaaf geweest kunnen zijn

• Slaaf als arts opgeleid, vrijheid gekregen na een bepaalde tijd

• Enige niet Joodse schrijver van het NT

• Veel kennis van Griekse cultuur en taal

• Opvallend veel aandacht voor de stad Antiochië 
• Waarschijnlijk kwam hij daar vandaan

Theofilus

• Zowel evangelie als Handelingen gericht aan Theofilus
• Persoon of een beeld?

• Naam betekent – vriend van God of bemind door God

• Gaan uit van een persoon
• Lucas noemt hem ‘hoogachtend’ net als de gouverneurs

• Mogelijk een hooggeplaatst persoon uit Antiochië

• Voormalige meester van Lucas

• Lucas schreef in opdracht van en/of werd financieel ondersteund 

Lucas en Paulus

• Waarschijnlijk ontmoeting in Antiochië
• 11:25-26  - Paulus en Barnabas in Antiochië – jaar lang onderwijs gaven
• 13:1 – begin zendingsreis Paulus en Barnabas
• Lucas wellicht mee als arts en schrijver

• Lucas was vaak bij Paulus en zelfs in Rome

• Lucas schreef ongeveer een kwart van het Nieuwe Testament

• Ondersteunde Paulus

• Samen:
• Lucas samen met Paulus
• Lucas noemt veel namen van mensen
• Gemeente-zijn en het koninkrijk verspreiden doen we samen

Doel van Handelingen

• Doel van tweeluik Lucas-Handelingen

• Lucas: nauwkeurig en ordelijk verslag van Jezus’ daden

• Aan Theofilus – betrouwbaar verslag over Jezus 

• Handelingen: evangelie over daden en onderricht van Jezus

• Grieks: het begin van Jezus’ daden
• Suggestie dat Handelingen verder gaat met Jezus’ daden

• Einde Luc. 24:48-49: open einde met Hemelvaart
• Belofte van de Geest

• Opdracht om te getuigen
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Doel van Handelingen

• Handelingen als vervolg van Jezus’ daden
• Maar nu samen door mensen en door de Geest

• Wat zou dan de titel van het boek moeten zijn?
• Handelingen van Jezus of van de apostelen of van de Geest?

• Doel Handelingen: laten zien hoe Jezus het Koninkrijk van God op 
aarde zichtbaar maakte en hoe mensen Hem volgden. Jezus stierf en 
stond op uit de dood voor onze zonden, zodat ook wij bij dat 
Koninkrijk kunnen horen. Jezus is nu de Koning van dat Koninkrijk en 
wij mogen door de kracht van de Heilige Geest dit Koninkrijk op aarde 
bouwen en zichtbaar maken. 

Structuur van Handelingen

1. Route - Hand 1:8 – getuigen in Jeruzalem, heel Judea en

Samaria, tot aan het uiteinde van de aarde

2. Activiteiten - Terugkerende opsomming van het werk van de

eerste gemeente (2:41-42, 2:43-47, 4:32-35, 5:12-16, 5:41-42,

9:31)

3. Gevolg - De terugkerende zinsnede dat de gemeente groeide

(2:41, 2:47, 4:4, 5:14, 6:1, 6:7, 9:31, 11:24b, 12:24, 13:49, 16:5)

Structuur van Handelingen

• Handelingen 1:8

1. Getuigen in Jeruzalem

2. In heel Judea en Samaria

3. Tot aan het uiteinde van de aarde
• Belofte van de Geest om hier kracht voor te geven (1:7)

Structuur van Handelingen

• Structuur van het boek Handelingen

• H1 – inleiding

• H2-7 – verspreiding in Jeruzalem

• H8-12 – verspreiding in Judea en Samaria

• H13-28 – verspreiding naar het uiteinde van de aarde

• Opdracht voor ons – uiteinde van de aarde
• Rome als centrum van de wereld van toen?

• Of ook voor ons, in elke tijd en plaats?
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Structuur van Handelingen

• Activiteiten van de eerste gemeente – eerste 7 hoofdstukken
• Hand. 2:41-47
41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met
ongeveer drieduizend.

42Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het
breken van het brood en het gebed.

43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44Allen die tot
geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten hun
eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag
kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun
maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele
volk.

De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steedsmeer mensen werden gered.

Structuur van Handelingen

• Inclusio – begin en einde geven een raamwerk
41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit

met ongeveer drieduizend.

42Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap,

het breken van het brood en het gebed.

43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44Allen

die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten

hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.
46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en

gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in
de gunst bij het hele volk.

De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Structuur van Handelingen

• Parallellisme – door herhaling nadruk leggen
41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit

met ongeveer drieduizend.

42Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap,

het breken van het brood en het gebed.

43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44Allen

die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten

hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.
46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en

gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in
de gunst bij het hele volk.

De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Structuur van Handelingen

• Activiteiten eerste gemeente:
• Trouw wijden aan het onderricht van de apostelen

• De onderlinge gemeenschap

• Breken van het brood

• Gebed

• Wonderen en tekenen

• Ontzag

• Zorg voor elkaar

• Samen komen in de tempel

• God loven

• In de gunst van het volk staan
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Opbouw van de bijbelstudie

1. Inleiding op Handelingen

2. Het breken van het brood

3. De onderlinge gemeenschap

4. Het onderricht van de apostelen

5. Een avond met tijd voor vragen en reacties

6. Wonderen en ketenen

7. Hulpeloze helden

8. Getuigen zijn


