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Bijbelstudie 
Handelingen

LES 6 Wonderen en ketenen

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

Wonderen en ketenen

• Wonderen en tekenen in Handelingen

• Belangrijk topic in de Pinksterbeweging

• Hand. 2:19, 22, 43, 4:16, 30, 5:12, 6:8, 7:36, 8:6, 13, 14:3, 15:12, 
19:11
• Bijna altijd wonderen en tekenen samen
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Tekenen

• Teken
• Hebr. ‘ot

• Gr. Semeia

• Merkteken van Kaïn, regenboog, besnijdenis, wonderen in Egypte, etc.

• Doel: waarschuwen, herinneren, verwijzen naar God, wonder is nooit een 
doel op zich

• Boodschap: God is betrouwbaar

• NT: Jezus als ultieme teken – Gods belofte dat Hij zijn schepping zal redden, 
wordt vervuld. Bewijs van betrouwbaarheid, schept vertrouwen. 

Wonderen en tekenen

• Wat is het verschil?

• Heel vaak samen genoemd – soort uitdrukking

• Wonder – bovennatuurlijk fenomeen

• Teken – wonder met een boodschap die verwijst naar Gods 
betrouwbaarheid

• Handelingen – wonderen door (dia) de apostelen heen
• De Geest doet de wonderen, maar door de apostelen heen

• Ook anderen zoals Stefanus (6:8) en Filippus (8:6)

Wonderen voor vandaag?

• In de bijbel gebeuren ook geen wonderen 
• Marc. 8:11-12, Mat. 13:53-58

• Verband met geloof/vertrouwen
• Mat. 12:38-40, Luc. 16:29-31, Jak. 1:5-8

• Niet het geloof dat je gaat genezen, maar het vertrouwen dat God betrouwbaar is

• Doel van wonderen is om vertrouwen te geven, Gods betrouwbaarheid te 
bevestigen

• Iemand die God vertrouwt heeft geen wonder nodig

• Als je een wonder nodig hebt, vertrouw je God dan wel…?

• Elke gelovige is een wandelend wonder voor zijn omgeving

Visies op wonderen

1. Cessationisme – geen tongentaal en gaven na de tijd van de 
apostelen

2. ‘Open-but-cautious’:
1. Genezing door artsen, soms een wonder, maar het is altijd Gods wil (Geref.)
2. Genezing door artsen en/of wonderen, maar ook heiligen, heilige plaatsen 

of voorwerpen (RKK)
3. God kan genezen, maar Hij is soeverein. We leven in een gebroken wereld, 

in de hemel volledig genezen (Evangelisch)

3. Welvaartsevangelie – God wil dat iedereen geneest 
(Pinkst./Charism.):
1. Door voldoende geloof, vindt genezing plaats
2. Demonen veroorzaken ziekte, dus is er bevrijding nodig
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Invloed op visie

1. Bijbeluitleg:
a. Letterlijk – uitkiezen van teksten die jouw visie ondersteunen
b. Contextueel – hele verhaal van de bijbel betrekken

2. Visie op Gods voorzienigheid
a. Alles is Gods wil
b. Satan werkt Gods wil tegen

3. Visie op het spanningsveld van Gods koninkrijk
a. We leven in een gebroken wereld, dus blijft er altijd ziekte
b. Satan is verslagen, dus iedereen kan genezen worden

4. Balans in bronnen van theologie
a. Bijbel, traditie, rede en ervaring
b. Welke bron heeft de meeste invloed op jouw denken? Wetenschap of 

getuigenissen, bijbelteksten of de kerkgeschiedenis

Wonderen en ketenen

• Tekenen en ketenen

• Focus op wonderen in Pinksterbeweging

• Lijden is altijd slecht?

• Handelingen:
• Onbegrip en spot - 2:13, 17:32, 18:6, 19:9

• Gevangenschap - 4:3, 5:18, 27, 6:12, 12:3, 16:19-20, 16:24, 17:6, 18:12-13, 
21:27-28:31

• (Poging tot) moord - 9:23, 9:29, 12:2, 14:5, 14:19, 21:31, 23:12

• Vervolging, jaloezie - 8:1, 9:1-2, 11:19, 13:45, 17:5

Wonderen en ketenen

• Overwinning gepaard met strijd en lijden

• 14:22 - ‘wij zullen pas na veel beproevingen het koninkrijk van God binnen 

kunnen gaan’

• 20:22-24 – Paulus over zijn beproevingen en het werk van de Geest

• 21:14 – Paulus: ‘Laat gebeuren wat de Heer wil’

• Zijn wij bereid om te lijden en dit te accepteren of willen we alleen 

hoogtepunten? 

Wonderen en ketenen

• Voorstaan op lijden:
• Rom. 5:3-4

• Gelovigen hebben ook te lijden:
• Ps. 34:20, Mat. 5:3-12, 10:38-39, II Kor. 1:5, Fil. 1:29, 3:10, I Petr. 2:21, 4:1

• Lijden hoeft geen invloed op onze relatie met God te hebben:
• Rom. 8:35, I Petr. 3:14

• Lijden staat niet in verhouding met het eeuwige leven:
• Rom. 8:18, II Kor. 4:17

• Lijden duurt maar ‘even’, maar God (en wij) geeft kracht en moed:
• II Kor. 1:3-4, I Petr. 5:10

• Er komt een einde aan!
• Openb. 21:1-4


