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Bijbelstudie 
Handelingen

LES 8 Getuigen zijn

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

Hand. 1:7-8

7 Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de 

Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het 

ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie 

kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in 

heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

Luc. 24:46-49

46 Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal 
lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit 
de dood, 47-48 en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen 
worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden 
vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te 
beginnen in Jeruzalem. 49 Ik zend jullie wat mijn Vader heeft 
beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn 
bekleed.’
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Getuigen

• Grieks – martus
• Martelaar

• Hebreeuws - eid

• Iets bijzonders horen of zien – getuige zijn

• Voor de waarheid daarvan instaan – van getuigen

• 2 manieren in bijbel:
• Juridisch – 2 of 3 getuigen, valse getuigen (Deut. 17:6, Mat. 18:16, 26:65, 

Hand. 6:13)
• Getuigen van God – Zijn boodschap doorgeven

Getuigen van God

• Gen. 1:27 – de mens als getuige van Gods karakter
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, 
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen.

• Jes. 43:10 – Israël als Gods getuigen
• Jes. 6:9 – Profeten in OT
• Luc. 24:28, Hand. 1:8 – Gelovigen als getuigen
• Hand. 26:16 – Jezus tegen Paulus
• Heb. 12:1 – wolk van getuigen – Hebr. 11
• Hand. 5:32 – de Geest als getuige
• Joh. 5:19, Openb. 1:5, 3:14 - Jezus is de ultieme Getuige

Getuigen van God

• Wij zijn als mensen geroepen om een getuige te zijn van Gods 
karakter

• Mensen, Israël, de Kerk zullen echter niet voldoende zijn

• Betrouwbare getuigen zijn Jezus en de Geest
• 2 of 3 getuigen zijn betrouwbaar

• Als mens kunnen we niet overtuigen, wel God zichtbaar maken

• Jezus en de Geest moeten het echte werk doen

Martelaarschap

• Vroege kerk – vervolging – les 6

• Jezus’ lijden en sterven

• Hebr. 11:32-40
• Getuigen en lijden

• Openbaring:
• 2:13 – Antipas als martelaar

• 11:3 – twee getuigen in Jeruzalem werden gedood

• 17:6 – de hoer van Babylon dronken van het bloed van de 
getuigen/martelaars
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Praktijk - houding

• Ons persoonlijk verhaal kan gekleurd zijn – delen i.p.v. overtuigen

• Laat het aan Jezus en de Geest over

• Laat Gods karakter zien in je dagelijks leven:
• Wat doe je als niemand kijkt

• Gedrag en denken met huwelijk, gezin, familie, vrienden, vereniging, buurt, 
gemeente…

Praktijk - doen

• Gebed

• Laat zien dat je christen bent

• Doe het goede en roep vragen op

• Geef je eigen woorden aan je geloof
• Moeten we ook leren

• Luister naar de ander, overtuig niet, maar deel je hart

• Bied opening om door te vragen

• Nodig uit

• Wees bereid om te lijden


