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Bijbelstudie 
Handelingen

LES 3 De onderlinge gemeenschap

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

Handelingen 2:41-47

• “Ze hadden alles gemeenschappelijk”
• Respect en/of schuldgevoel?

• Rationele argumenten?

• Persoonlijk bedoeld?
• In conflict met postmoderne waarden

• Lucas’ intenties meer dan persoonlijk?

Woordstudies en vertalingen

• Bijbelstudie woorden en thema’s
• Les 2: woordgebruik en voorbeelden van maaltijden

• Relaties tussen woorden in NT en OT uitdagend

• Originele teksten:
• OT: Hebreeuws en Aramees
• NT: Oudgrieks

• Oude vertalingen: Latijn, Syrisch, Koptisch en Byzantijns 
• Moderne vertalingen: Engels / Duits / Nederlands
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Woordstudies en vertalingen Woordstudies en vertalingen

Woordstudies en vertalingen
Komt veel en breed voor in NT

Geen oorsprong in OT

Wel verbanden
• tᵊśûmeṯ - beheren / lenen

• Ḥāḇar - kant kiezen / verbinden

• Geen etymologisch verband, geen woorden als zaadjes
• Wel volledig gericht op de relatie tussen God en mensen 
• Tussen mensen onderling

Geleend van de Grieken

• De wereld van Lucas, Petrus en Paulus
• Koningen, keizers en wereldrijken

• Oude en nieuwe talen 

• Oude en nieuwe culturen

• Leren van verschillen “Er zijn nog veel meer van die verhalen”

Schepping, zondvloed, godenzonen en opstanding

• Onderzoek: de verschillen geven duidelijkheid



Bijbelstudie Handelingen 3/8 24 mei 2022

3

Epicurus; Griekse wijsheid

• Grondlegger van epicurisme
• Atomist
• Zeer invloedrijke filosoof

Epicurisme:
- Persoonlijk geluk het hoogste goed
- Niet overdadig, gericht op lange termijn
- Geen angst voor goden en de dood
- Koinonia als instrument voor geluk

Epicurus; Koinonia

1. Tijd met vrienden besteden en 
intellectueel sparren

2. Studeren, leren en uitoefenen van de 
leer van Epicurus

3. Elkaar eren met cadeaus en elkaars 
verjaardagen en prestaties vieren 

Epicurus; Koinonia

4. Elkaar helpen als dat nodig is

5. Elkaar vertrouwen en aankloppen voor hulp 

6. Als we de ander goedbedoeld corrigeren 
(parrhesia) gebruiken we vriendelijke en 
zachte woorden om de harde boodschap te 
verzachten (suavity)

Klinkt goed toch?

De apostelen; Koinonia

1. We zijn in relatie de God de vader, Zoon 
en de Heilige Geest. Hieruit ontvangen 
we het geloof en geestelijke gunsten

2. We delen in het geloof, verkondiging, de 
vervolging, het lijden en in de troost die 
we ontvangen.

3. Delen in middelen en mogelijkheden
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Koinonia; verbonden in Christus
Epicurus was wijs maar trots en zelfgericht

Lucas nodigt ons uit werkelijk 
in koinonia te leven:

“vanuit de bron van leven, door alles 
heen samen voor de ander te leven”

Hoeveel persoonlijker kan het zijn? 


