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Bijbelstudie 
Handelingen

LES 4 Het onderricht van de apostelen

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

De apostelen

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

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

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

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

De apostelen

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

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

De apostelen

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

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

1. Apostelen

2. Onderricht – wonderen en tekenen – les 6

3. Trouw wijden aan – ontzag

Ze wijdden zich trouw aan…

• Trouw wijden aan, volharden, vasthouden (bijbelvertalingen)

• Griekse - pros-kartereo
• Krachtig of standvastig zijn, volharden (onderwijs, gebed, geloof)

• Voortdurend bij iets of iemand zijn (Marc. 3:9, Hand. 8:13)

• Blijven opletten (Rom. 13:6)

• Komt opvallend vaak in Handelingen voor (1:14, 2:42, 2:46, 6:4, 8:13, 
10:7)

• Dagelijks Grieks – een slaaf die trouw blijft aan zijn meester
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Ze wijdden zich trouw aan…

• Het gaat met volharden, oefenen, vallen en opstaan, gehoorzaamheid

• Vers 43: Ontzag – phobos (Gr.)
• Hand. 9:31
• Ef. 5:21

• ‘Vreze des HEEREN’ – ontzag voor God
• Spr. 1:7, 29
• II Kron 19:9

• Wonderen en tekenen - ontzag

• 2:37-40 – oproep van Petrus 
• ‘Wat moeten we doen, broeders?’
• Noodzaak tot onderricht… trouw en ontzag

Onderricht

• Onderricht – didaché (Gr.)
• Leer, onderwijs, onderricht – denk aan didactiek – onderwijskunde

• Torah (Hebr.) – onderwijs, regels, wet
• Hele Oude Testament (Tenach)
• De eerste vijf boeken
• De 613 regels
• De Tien Geboden

• Gods wijsheid om ons als mensen te leren om in relatie met elkaar te 
blijven/komen en in relatie met God

• Grieks denkt in regels, Hebreeuws denkt in wijsheid

Verhaal van de bijbel, Gods onderwijs

• Gen. 1:26-30:
• ‘Heersen’ over de schepping – verantwoordelijk zorg dragen

• Gods beeld zijn – ambassadeur van God op aarde

• Wees vruchtbaar – laten toenemen van Gods plan op aarde

• Gen. 2:16-17:
• Van alle bomen eten, behalve van die ene… 

• Onherroepelijk sterven – relatie tussen mensen onderling en God verbroken

• Gen. 1-11 – Oerverhaal van de bedoeling en hoe het mis ging

• Gen. 12 en verder – Familie, volk en Wet

Verhaal van de bijbel, Gods onderwijs

• Beloofde land en koningen:
• Rechters – ‘iedereen deed wat goed was in zijn ogen’

• Rechters, I en II Koningen, II Kronieken – ‘Hij deed wat slecht was in de ogen 
van de Heer’

• Ballingschap:
• Profeten – oproep om God te gehoorzamen

• Ezech. 36:26-27 – nieuw hart, nieuwe geest

• Jer. 31:32-34 – wet in binnenste leggen, in ons hart schrijven
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Jezus

• Wet vervullen – Mat. 5:17
• Jezus is Gods wijsheid en Hij laat ons zien waar de Wet voor bedoeld is

• Jezus stierf voor onze zonden, zodat ons onvermogen geen hindernis meer is

• Kern van de Wet – Mat. 22:34-40
• Liefhebben is de basis van Gods wijsheid

• Praktijk van Jezus 
• Vijanden liefhebben – Luc. 6:27-28

• Sterven voor je vrienden – Joh. 15:13

Handelingen

• Opdracht van Jezus aan discipelen om te onderwijzen:
• Mat. 28:19

• Luc. 24:44-49

• Hand. 1:2-3

• Jezus delegeert het onderwijs van God aan de discipelen/apostelen
• Zoals God de zorg voor zijn schepping delegeerde aan Adam en Eva

• Dagelijks in de tempel of bij iemand thuis – 5:42

• Trouw vanuit ontzag – 2:42-43

Handelingen

• Inhoud:
• Jezus als beloofde Messias, gestorven en opgestaan voor onze relatie met God

• Praktijk van de apostelen, leven zoals Jezus

• Apostelen in Handelingen:
• 1:1, 3, 8 – Jezus en apostelen over het Koninkrijk van God

• 1:8, 2:4, 8, 11 – Geest ontvangen om te helpen

• 8:4 – verspreiding na Stefanus – delen van God waar je komt

• 14:15, 18:26 – weerleggen van verkeerde leringen

• 17:11 – Berea, schriften bestuderen

• 4:31, 28:31 – vrijmoedig onderrichten

• En nu wij…

Onderwijs van de apostelen

• De groei van de gemeente en persoon heeft onderwijs nodig
• Kwantitatief en kwalitatief

• Onderwijs vraagt oefening en volharding, discipline

• Onderwijs volgen/geven we om Gods wijsheid te leren

• Relatie tussen mensen en God te herstellen

• Motivatie is verlangen naar herstel en ontzag voor God

• Weerleggen van eigen verlangens

• Noodzaak van de Geest

• Vrijmoedigheid
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Apostelen

• Trend laatste periode – hedendaagse apostelen

• Ef. 4:11-12 – ‘vijfvoudige bediening’
• Eigenlijk 4 bedieningen

• Blauwdruk of een beschrijving met boodschap?

• New Apostolic Reformation (NAR)
• Apostelen en profeten als geestelijke leiders van alle gemeenten

• Profeten – geven de boodschap van God door

• Apostelen – voeren dit uit

Apostelen

• Apostolisch kan betekenen:

1. Gezagsdragers van de kerk in lijn met de 12 apostelen (RKK)

2. ‘Apostolic Faith’ – leer van de vroege pinksterbeweging

3. Hedendaagse apostelen (NAR en charismatische kerken)

4. Staan in de lijn van het onderwijs van de 12 apostelen (Protestant)

• Pinksterbeweging:

1. Leer van de apostelen doorgeven

2. Delen in de kracht van de Geest die de apostelen ontvingen

Apostelen

• Apostel – apostolos (Gr.) – boodschapper, afgevaardigde

1. Apostelen van Jezus – de Twaalf en Paulus – overdragen van de leer

2. Apostelen van de Kerk – overige boodschappers van het evangelie 
in het NT (Rom. 16:7 – Junia en Andronikus, II Kor. 8:23 - Titus)

3. Valse apostelen (II Kor. 11:13, Openb. 2:2, I Tess. 5:19-21)

• Hedendaagse apostelen:
• Elke gelovige is een boodschapper, afgevaardigde
• Als ambt, in NT geen teken of opdracht om over te dragen
• Geen gezag om de leer aan te passen

Apostelen

• Blijf altijd toetsen – denk aan Berea (Hand. 17:11)

• Waarschuwing van Paulus – Gal. 1:6-10
• Geen ander evangelie

• Niet door apostel of engel

• Verwarring, verdraaiing 

• Mensen of God behagen

• Zelf een afgevaardigde van Gods wijsheid zijn
• Door Jezus te volgen

• Door de vervulling van de Geest

• Door de bijbel te bestuderen


