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THUIS 
Het kamp is nog niet begonnen, en toch krijg je al een boekje opgestuurd. Wat moet je daar eigenlijk 
mee? Super dat je mee gaat en alvast veel zin maakt om straks een fijne en gezellige tijd op het kamp 
te hebben!  

Wat we op gezinskamp ook heel belangrijk vinden is 
Bijbelstudie. Daarom krijg je dit boekje ruim van te 
voren door de leider van je groepje opgestuurd. 
Het is de bedoeling dat je thuis de Bijbelgedeelten en 
de leesgedeelten in het boekje voorbereid. Dat mag je 
alleen doen, maar natuurlijk ook met je vader of 
moeder.  
De vragen met een  kun je thuis al invullen. 
 

 

 

 

STILLE TIJD 
Op het kamp is er tijd voor je eigen stille tijd.  
Hoe kun je nu zelf het beste stille tijd houden?  
 

1. Rust! 
Zoek een rustige plek Word stil. 

2. Gebed! 
Bid om de Heilige Geest, zodat je begrijpt wat je leest. En zodat je begrijpt wat de Heere 
tegen jou wil zeggen in dit Bijbelgedeelte. 

3. Lees! 
Lees (zachtjes hardop) een kort Bijbelgedeelte.  
Let op: 

• over wat/wie gaat het? 

• wat leer ik hier over de Heere Jezus? 

• wat leer ik over mijzelf? 

• welk vers vind ik belangrijk? 

• wat zegt de Heere tegen mij? 
→ Stap 3 kun je opschrijven in een boekje. Schrijf het Bijbelgedeelte er boven. 

4. Antwoord! 
Wat wil ik nu tegen de Heere God zeggen? Of aan Hem vragen. 

5. Leer! 
Als je tijd over hebt, leer een tekst uit je hoofd. Je kunt hem aanstrepen in je bijbel. 

Inleiding 

“Een duizelingwekkende reis” 

BID OM GODS ZEGEN! 
 

Zegen het kamp, 

leer ons meer van Wie U bent 

en wat U van ons vraagt… 

Kom met Uw Geest  

op het kamp… 



3 
 

INFORMATIE OVER HET BIJBELBOEK HANDELINGEN 
Titel Handelingen der apostelen. Dat betekent zoiets als ‘Alles 

wat de apostelen gedaan hebben.’ 
Schrijver Lukas, een dokter die christen werd en met Paulus mee 

op zendingsreis is gegaan.  
Doel Lukas heeft Jezus niet persoonlijk gekend, maar hij heeft 

veel 
ooggetuigen gesproken en heel precies uitgezocht wat 
Jezus gedaan en geleerd tót Hemelvaart. Dat heeft hij 
opgeschreven in het Evangelie beschreven door Lukas.  
Handelingen is dus deel 2. Lukas gaat nu schrijven over hoe Jezus nog 
doorgaat met Zijn werk, ook al is Hij in de hemel.  

 Plaats Lukas begint zijn boek op de Olijfberg. Daarna lees je de  
gebeurtenissen in Jeruzalem. Het Evangelie gaat steeds verder. Eerst naar 
Judea, daarna naar Samaria. Lukas ging mee op zendingsreis met Paulus en 
heeft gezien dat Jezus’ kerk op héél veel andere plekken op de wereld 
gekomen is. 

Wanneer Jezus’ Hemelvaart was in het jaar 30 na Christus. De laatste gebeurtenissen 
die in Handelingen geschreven staan, gaan over Paulus in de gevangenis. 
Paulus is waarschijnlijk in 67 na Christus gedood, dus geleerden denken dat 
het boek stopt in 62 na Christus.  

Overzicht In Handelingen 1: 8 lees je een soort inhoudsopgave. Het werk van  
Jezus gaat door. Hij stuurt Zijn Heilige Geest. De Heilige Geest gaat wonen in 
de apostelen en volgelingen van Jezus. En zij gaan getuigen  
1. In Jeruzalem. (Handelingen 1-5) 
2. In heel Judea (Handelingen 6-7) 
3. In Samaría (Handelingen 8) 
4. Tot aan de einden van de aarde (dat is dus óveral op de wereld) 
(Handelingen 8-28). Hierover gaat het niet zoveel in deze Bijbelstudies, 
omdat we nu maar tot hoofdstuk 8 komen.  



4 
 

KAMPTHEMA- EEN DUIZELINGWEKKENDE REIS 

 
“Hé, ga jij met ons mee op vakantie!? We gaan een grote reis maken!” 
Nou, als je díe vraag van een vriend of vriendin krijgt, dan spring je vast een gat in de lucht! Want op 
reis maak je van alles mee: je ziet prachtige steden, fantastische gebouwen. En soms kom je op heel 
bijzondere plekken in de natuur, je eet bijzondere gerechten en ontmoet nieuwe mensen. 
 
Deze week gaan we op kamp ook op reis. We ontmoeten de discipelen als ze afscheid nemen van 
hun lieve Meester. Al wandelend door Jeruzalem komen we ineens in een vergadering terecht waar 
tekenen zijn van vuur en wind. Tegenslag en onbetrouwbare reisgenoten maken de reis onverwachts 
lastig… 
Ehm… natuurlijk gaan we niet écht in een tijdmachine naar Israël van zo’n 2000 jaar geleden. Maar 
het bijzondere van de Bijbel is dat dit boek leeft! Er zitten zoveel lessen in voor de kerk van vandaag. 
En voor jouw reis door dit leven. Hoe weet je wat de goede weg is? En wat doe je als er 
moeilijkheden onderweg in je leven komen? Heb je een Gids en reisgenoten, of zoek je alles zelf 
liever uit? En naar welke bestemming loop je? 
 
2000 jaar geleden werden de volgelingen van Jezus ‘mensen van de Weg’ genoemd (Handelingen 
9:2). Nog voordat het woord ‘christen’ bestond! Jezus noemt Zichzelf de Weg, de Waarheid en het 
Leven. Ga mee op Weg, achter Hem aan!  
Jezus Christus is nog Dezelfde als toen. Hij wil je leiden en leren, door Zijn Geest en Woord. Net als 
2000 jaar geleden. 
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Stel je voor: jouw beste vriend of vriendin gaat opeens verhuizen naar het buitenland. Je had zo 
gehoopt dat jullie nog veel leuke dingen met elkaar zouden kunnen doen, maar nu gaat dat niet meer 
lukken. De discipelen hadden ook gehoopt dat Jezus nog lang bij hen zou zijn, al wisten ze dat Hij had 
gezegd dat Hij terug zou gaan naar de Vader. Toch lijkt de toekomst onzeker. Hoe moet het nu 
verder?  
 

 Lees Handelingen 1:1-26  
 
Inleiding 
1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te 
onderwijzen, 
2 tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij 
uitgekozen had, opdrachten had gegeven. 
3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare 
bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het 
Koninkrijk van God betreffen. 
 
De hemelvaart 
4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de 
belofte van de Vader zouden verwachten, Joh. 14:26; 15:26; 16:7die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; 
5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang 
na deze dagen. 
6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk 
weer herstellen? 
7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn 
eigen macht gesteld heeft, 
8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen 
zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 
9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem 
aan hun ogen. 
10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee 
mannen stonden bij hen in 3 witte kleding, 
11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, 
Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel 
hebt zien gaan. 
12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij 
Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. 
13 En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk 
Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, 
Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus. 
14 Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de 
moeder van Jezus, en met Zijn broers. 

 

Dag 1 

“Een nieuwe toekomst voor ogen” 
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Het gaat door! 
 
‘Als je ergens mee begint, dan moet je het ook afmaken’. Deze gezegde geldt zeker voor Jezus. Jezus 
is gekomen, gestorven, opgestaan en naar de hemel opgevaren, en nog steeds bouwt Hij Zijn 
Koninkrijk vanuit de hemel. In Handelingen 1:1-3 benadrukt Lukas dat zijn Evangelie gaat over het 
begin van Jezus werk, maar dat dat werk nu verder gaat, zelfs nu Jezus niet meer op de aarde 
aanwezig is.  
 

 Lees Handelingen 1:1-3  

 

 VRAGEN 
1. In vers 2 staat dat Jezus de apostelen opdrachten had gegeven. Welke opdrachten heeft Hij zijn 

discipelen onder andere gegeven? 
________________________________________________________________________________ 
 

2. Geeft Jezus ons vandaag ook nog opdrachten? Zo ja, welke opdrachten? 
________________________________________________________________________________ 

 
3.  Lukas 24:36-46 

Jezus heeft zich voor Zijn hemelvaart levend getoond aan Zijn discipelen door ze te onderwijzen, 
maar ook door de opstanding te bewijzen. Hoe bewijst Jezus Zijn opstanding? Verbind de juiste 
woorden aan de juiste verzen. 

 
Aanraken van voeten en handen Vers 42 
Laten zien van handen en voeten Vers 39 
Eten van gebakken vis Vers 43 
Eten van honingraat Vers 40 
Verwijzing naar vervulling van de profetie   Vers 44 

 

 GESPREK 
a. Twijfel je weleens aan de opstanding van Jezus? 
b. Waarom denk je dat Jezus zoveel bewijzen geeft voor zijn opstanding? 
c. Waarom is het voor ons juist goed nieuws dat Jezus is opgestaan? 

 

Niet alleen? 
 
Jezus is opgestaan uit de dood, Hij is Overwinnaar. Nu breekt de definitieve komst van het Koninkrijk 
van God aan. Het Evangelie moet de hele wereld door. Er breekt een nieuwe periode aan waarin de 
Heere Jezus in de hemel is en de discipelen op aarde. Maar staan ze er nu alleen voor?  
 

 Lees Handelingen 1: 4-14  

 

 VRAGEN 
4. a. In vers 4 wordt gesproken over de ‘belofte van de Vader’ Wat zou daarmee bedoeld worden? 

________________________________________________________________________________ 
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b. Waarom is het belangrijk dat de discipelen hierop wachten? (Denk er bijvoorbeeld aan wat er 
zou gebeuren als Jezus op de aarde was gebleven) 

______________________________________________________________________________ 

 

 PUZZEL 

In Handelingen 1:4-8 gaat het meerdere keren over de ‘Heilige Geest’. Wat weet jij eigenlijk van de 
Heilige Geest? De Bijbel geeft verschillende beelden van de Heilige Geest. Verbind de plaatjes met de 
juiste tekst.  
 

 

 GESPREK 
5.  

a. Waarom denk je dat deze beelden gebruikt worden voor de Heilige Geest? 
b. Welk beeld herken je in je eigen leven? 
c. Merk je weleens iets van de Heilige Geest? Vertel hier eens wat van? 
d. Noem eens iets waarmee de Heilige Geest jou kan helpen in je dagelijks leven.  

 
6.  Lees vers 8 nog een keer. 

De discipelen, maar ook wij worden opgeroepen om getuigen te zijn. Bespreek met elkaar hoe je 
anderen in jouw omgeving over je geloof kan vertellen aan de hand van de volgende stellingen. 
 
Stelling 1: Ik getuig vooral door mijn gedrag 
Stelling 2: Ik moet eerst veel Bijbelkennis hebben voordat ik iets over de Heere Jezus vertel 
Stelling 3: Vertellen over het geloof laat ik vooral over aan dominees, evangelisten en zendelingen 

Math 3:16  

 

 

Handelingen 2:3 

 

 

 
Johannes 20:21 - 22    
 
 
 
Handelingen 2:15 – 17 
 
 
 
2 Korintiërs 1:21-22 

  

 

 
 
 
Hebreeën 1:9  

 

 
    
 
 
Johannes 7:38 
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De Hemelvaart 

 GESPREK 
7. Nadat Jezus de discipelen de opdracht heeft 

gegeven is het werk op aarde klaar en gaat Hij 
naar de hemel. Het Koninkrijk van God gaat door 
en straks zal Jezus terugkomen. Verlang jij ernaar 
dat de Heere Jezus terugkomt? Waarom wel of 
waarom niet? 
 

 VRAGEN 
Lees vers 12-14.  
8. Wat doen de discipelen nadat Jezus is 

opgenomen? Schrijf dat op in je eigen woorden.  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

 GESPREK 
9. Er staat dat ze allemaal eensgezind (met hetzelfde verlangen) bleven volharden in het gebed. Wat 

kunnen wij daarvan leren voor ons gebed, bijvoorbeeld tijdens je stille tijd?  
a. Hoe vind jij het om te bidden? 
b. Bid je meestal alleen of ook samen met anderen? 
c. Er staat dat ze eensgezind baden. Waarvoor zouden ze gebeden hebben? 
d. Sluit de Bijbelstudie samen af met gebed. Schrijf in de onderstaande tabel waarvoor je 

wilt bidden en danken. 
 

 

 

 

 
 

  

Hiervoor wil ik 
Danken -> 

 

 

Hiervoor wil ik 
Bidden ->  

 

 

Vandaag… 
 
Leerde ik over Jezus: 
_________________________
_________________________
_________________________ 
Leerde ik over mezelf…. 
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

Deze reisblog kom je aan het eind 

van elke dag tegen.  
Hierin mag je schrijven wat je zelf 
vandaag uit de Bijbelstudie hebt 
geleerd over de Heere Jezus en over 
jezelf! Zo kun je elke dag je ervaringen 
bijhouden in een blog tijdens deze reis 
door Handelingen. 
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Er wordt veel gesproken over de Heilige Geest, maar wie is Hij eigenlijk? Werkte de Heilige Geest 
voor het eerst op de Pinksterdag of was Hij er altijd al? Werkt Hij ook in jouw leven? Hoe weet je dat? 
Weet jij wat de Heilige Geest doet in jouw leven? God de Vader is als het ware de reisleider die Zijn 
Geest als Gids op jouw levensreis geeft. In deze Bijbelstudie hopen we daar meer over te leren. Lees 
vooraf heel hoofdstuk 2. 
  

 Lees Handelingen 2 : 14-47 
De profetie gaat in vervulling 
14. Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: 

Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn 
woorden tot uw oren doordringen: 

15. deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van 
de dag. 

16. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:  
17. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; 

en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw 
ouderen zullen dromen dromen. 

18. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten 
en zij zullen profeteren. 

19. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en 
rookwalm. 

20. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en 
ontzagwekkende dag van de Heere komt. 

21. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig 
zal worden. 

 
De bekeerlingen worden gedoopt  
37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden 

tegen Petrus en de andere apostelen:  Wat moeten wij doen, 
mannenbroeders? 

38. En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus 
Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 

37. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de 
Heere, onze God, ertoe roepen zal. 

38. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de 
woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! 

39. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen 
werden er op die dag aan hen toegevoegd. 

 
Gemeenteleven of een levende gemeente 
40. En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het 

brood en in de gebeden. 

Dag 2  

“Een Gids op je levensweg’ 
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41. En er kwam vrees over iedereen; en er werden  veel wonderen en tekenen door de apostelen 
gedaan. 

42. allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; 
43. en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat 

ieder nodig had. 
44. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis 

brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; 
45. en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde 

dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. 

 

 De profetie gaat in vervulling 
 

 VRAGEN 
1. Kun je een voorbeeld noemen uit het Oude Testament dat de Heilige Geest in die tijd ook 

werkzaam was?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2. Lees Joël 2:28-32 Gebeurt er wat daar in Handelingen 2 staat, nog steeds? Waarom wel of 
waarom niet? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
3. Wat wordt er bedoeld met de grote en ontzagwekkende dag van de Heere? Lees Joël 2:1-17. Zie 

je hiernaar uit of maakt het je angstig? Waarom? 
 

 

 
4. Zet de volgende gebeurtenissen in de juiste volgorde 

door er de nummers 1-10 voor te zetten. 
͟ Voorzegging dat er een Messias een verlosser zal 

komen 
͟ Nieuwe hemel en nieuwe aarde 
͟ Geboorte van de Heere Jezus 
͟ De grote verdrukking 
͟ De Heere Jezus vaart op naar Zijn Vader 
͟ Uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag 
͟ Jezus komt terug op de wolken 
͟ Wonderen in de hemel en tekenen op de aarde  
͟ Lijden, sterven en opstanding van de Heere Jezus 
͟ De zon veranderd in duisternis en de maan in bloed 

 

 VRAGEN 
5. Waar woont de Heilige Geest? Gen. 1:2 , 1 Kor. 6:19-20) 

o In de hemel 
o In mijn hart 
o Overal 
o In een duif 

o In de kerk 
o In de harten van Gods kinderen 
o ________________ 
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6. Heb jij iets ervaren van het werk van de Heilige Geest in je leven? Hoe geeft Hij leiding in jouw 
leven? Verlang je ernaar? (de vragen van dag 1 kunnen je hierbij helpen) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Luister mensen:  Jezus is de zoon van God 
 

 Lees Handelingen 2 : 22-29 

 

 VRAGEN 
7. Lees Handelingen 2:14-36. Welke teksten uit dit 

gedeelte komen uit het Oude Testament? 
Schrijf die vindplaats achter de tekst.  
Kies uit:  
Joël 2:32 _____________ 
Psalm 16:8 ______________ 
1 Kon 2:10 ______________ 
Ps. 132:11 ______________ 
2 Sam. 7:12 ______________ 
Psalm 110:1 ______________ 
 

 Petrus getuigt en de Geest overtuigt 
 

 Lees Handelingen 2 : 29-36 
 

 GESPREK 
De discipelen waren getuigen (vs. 32) van de opstanding van de 
Messias. Zij spraken vol vuur over Hem. Vertel in het kort wie de 
Heere Jezus (voor jou) is. Kun jij anderen net als Petrus jaloers 
maken om de Heere Jezus te volgen? Je mag de anderen ook een 
mooie tekst of aansprekend lied over God aanprijzen. 
 

 VRAGEN 
8. Hoe komt het dat vele Israëlieten niet geloofden dat het 

Bijbelgedeelte wat Petrus aanhaalt over Jezus ging? Lees 
hierbij Psalm 110   
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
9. Wat betekent het voor ons (vs 35) dat de vijanden van de Heere vernederd zijn onder Zijn 

voeten?   
______________________________________________________________________________ 

 
10. Welk vers uit Handelingen 2 is een oproep tot evangelisatie onder het volk Israël?  

______________________________________________________________________________ 
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 De bekeerlingen worden gedoopt 
 
De prediking heeft grote gevolgen. De gemeente groeit en niet zomaar met één of twee mannen per 
maand, maar op deze Pinksterdag worden er duizenden mensen gedoopt! 
 

 Lees Handelingen 2 : 37-41  

 

 VRAGEN 
11. Lees bovenstaande tekst en zet de woorden in de juiste volgorde. Nummer van 1-6 

____ Ontvangen van de Heilige Geest - ___  Doop -  ___ Luisteren naar Petrus’ preek – ____ 
Bekering - ____ Vergeving van zonden – ____ Geraakt in het hart  -   
 

12. Lees Matth. 28:19. Zijn de discipelen gehoorzaam aan deze opdracht? 
_____________________________________________________________________________ 

 
13. Waarom is het zo mooi dat de volgelingen van de Heere Jezus de Heilige Geest ontvangen? 

Wat zijn de gaven van de Heilige Geest? (1 Kor. 12:8-11/Romeinen 12:6-8) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 GESPREK 
 

Welke stellingen zijn juist of onjuist? Praat er met elkaar over. 
o Iedere christen dient te getuigen van de Heere Jezus juist/onjuist 
o Een oproep tot bekering moet in elke preek klinken juist/onjuist 
o Wanneer je tot geloof komt, ben je blij   juist/onjuist 
o Er werden op 1 dag 3000 mensen gedoopt   juist/onjuist 
o Er werden Joden gedoopt op de Pinksterdag  juist/onjuist 
o De Heilige Geest werkt nu op een andere manier  juist/onjuist 
o Bekering moet je zelf doen     juist/onjuist 
o Gods beloften zijn alleen voor de gelovigen  juist/onjuist 

 
 

 DOE  
Doe de oefening met de kaars. 
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Gemeenteleven of een  levende gemeente 
 
De prediking had grote gevolgen voor het dagelijks leven van de mensen die tot geloof in de Messias 
kwamen.  De Geest van God werkte, daardoor kwam er groei, eenheid en nog veel meer… Lees 
hieronder wat er allemaal gebeurde. Word je daar ook jaloers op? 
 

 Lees Handelingen 2 : 42-47 

 

 DOE  
o Hoe werkt Gods Geest? Je groepsleider geeft 

een voorbeeld 
o Neem iets leuks of iets lekkers mee en deel dat 

met elkaar 
o Doe iets met elkaar voor een ander in nood 

 

 VRAGEN 
14. Hieronder zie je de kenmerken van de eerste 

gemeente. Welke kenmerken zie jij in jouw kerkelijke gemeente terug? Waar zou jij persoonlijk 
(of als taak in de gemeente) aan willen werken?  
 

o Lofprijzing 
o Vrede 
o Deelden goederen 
o Voortdurend bidden 
o Toewijding aan de leer 
o Respect bij het volk 
o Vreugde 
o Eenvoud 
o Waren dagelijks samen 
o Eensgezind 
o Samen eten 
o Uitbreiding gemeente 
 

 GESPREK 
Luister naar een verhaal van een christengemeente in de Vervolgde kerk. 
https://zoekteersthetkoninkrijkvangod.wordpress.com/brief-van-vervolgde-christen/ 
Lijkt deze gemeente op de eerste gemeente in Jeruzalem? Wat kun jij hiervan leren?  

 
 

 DOE  
Schrijf op ijsstokjes of kaartjes (kaartspel formaat) de 
kenmerken van de eerste gemeente op  
Bouw hier een huisje van. Hoe meer kenmerken uit 
Handelingen hoe steviger het huis is.  

https://zoekteersthetkoninkrijkvangod.wordpress.com/brief-van-vervolgde-christen/
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 DOE  
Krijt met elkaar een mooi mozaïek en zet in elk vak een kenmerk of een 
woord van een Bijbeltekst. 
 

 PUZZEL 
Denk logisch na, los deze rebus op en je leest een Bijbeltekst uit één van de 
brieven aan de gemeente van Korinthe over het gemeentezijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vandaag… 
 
Leerde ik over Jezus: 
___________________
___________________
___________________
___________________ 
Leerde ik over mezelf…. 
___________________
___________________
___________________
___________________ 
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‘De Koerd Faraidoun Fouad en zijn Nederlandse vrouw Wesselien 
evangeliseren onder moslims in Rotterdam.  Hiervoor betalen ze 
een hoge prijs. Dagelijks worden ze met de dood bedreigd’ (SDOK, 
2017). Afgelopen jaar kwamen Païvi Räsänen (Finland) en ds. Kort 
(Nederland) in het nieuws omdat zij voor hun geloof uitkwamen 
en daarom voor de rechtbank moesten verschijnen. Dit zijn een 
paar voorbeelden van mensen in Nederland en Europa die 
aangekeken worden op hun geloof. Wat betekent dat? En hoe zit 
dat eigenlijk met jou? Leef jij lekker makkelijk als christen of kom je allemaal hobbels tegen?  
 

 DOE  
Vandaag staat er een lang Bijbelgedeelte op het rooster. Lees voor jezelf alvast Handelingen 3-5 door 
en probeer je in te beelden dat jij Petrus bent. Wat maak je dan allemaal mee? 
 

 Lees Handelingen 4: 1-35 
Petrus en Johannes voor het Sanhedrin 
1. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de 
Sadduceeën op hen af, 
2. geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. 
3. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al 
avond. 
 (...)7. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke 
naam hebt u dit gedaan? 
8. Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van 
Israël! 
9. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, 
waardoor hij gezond geworden is, 
10. laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, 
de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze 
man hier gezond voor u staat. 
11. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. 
12. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen 
gegeven waardoor wij zalig moeten worden. 
13. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en 
eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus 
samen geweest waren. 
14. En omdat zij de man die genezen was, bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. 
(…) 
23. En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichtten alles wat de 
overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. 
24. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere! U 
bent de God Die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn, 

Dag 3  

“Hobbels op het levenspad.” 
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25. en Die bij monde van David, Uw knecht, gezegd hebt: 
Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat 
inhoudsloos is? 
26. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten 
spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. 
27. Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd 
hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen 
en de volken van Israël bijeengekomen, 
28. om alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit van 
tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. 
29. Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid 
Uw Woord te spreken, 
30. doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam 
van Uw heilig Kind Jezus. 
31. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen 
vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.  
(…) 
34. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed; want allen die landerijen of huizen 
bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten 
van de apostelen. 
35. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had. 
 

Handelingen 5:19-23 
19. Maar een engel van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar 
buiten en zei: 
20. Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven.  
21. Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de 
hogepriester en zij die bij hem waren, kwamen samen, riepen de Raad en al de oudsten van de 
Israëlieten bijeen en stuurden dienaars naar de gevangenis om hen te halen. 
22. Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden zij hen niet in de gevangenis, dus keerden zij terug 
en berichtten:  
23. Wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was en dat de 
bewakers buiten voor de deuren stonden, maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen 
niemand aan. 

 

Geen andere Naam 
De Sadduceeën zijn geërgerd, hebben ze Jezus eindelijk gedood, zijn daar nog steeds van die 
volgelingen van Hem die het volk vertellen wie Jezus is en dat Hij opgestaan is uit de dood. Daarbij 
blijven er wonderen gebeuren, een verlamde man wordt genezen. Ze pakken Petrus en Johannes, de 
volgelingen, op en vragen hoe zij deze wonderen kunnen doen. Dan antwoord Petrus, lees maar in 
Handelingen 4:11 en 12.  
 

 Lees Handelingen 4:11-12  
 

 VRAGEN 
1. In dit Bijbelgedeelte zie je dat de mensen hun Bijbel erg goed kennen. Weet jij waar Handelingen 

4:11 en 12 naar verwijst?  
 



 
 

 GESPREK 
2. Als je een hoeksteen uit een gebouw haalt, valt het hele gebouw in. Jezus wordt vergeleken met 

zo’n hoeksteen. Wat gebeurt er met jouw leven als je Jezus eruit weghaalt? Stort je hele leven in 
of verandert er eigenlijk niets? 

 

Hobbels 
Petrus, Johannes en anderen krijgen aan het begin van onze jaartelling met een heleboel hobbels te 
maken. Wat allemaal en waar kan je het vinden? 

 

 PUZZEL 
Verbind de teksten met de hobbels waar men mee te maken krijgt. Welk woord komt eruit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………................................................................................................................................................ 

 

 GESPREK 
3. Herken jij een van de hobbels uit de puzzel? Zo ja, welke en hoe herken je dat?  

Zo nee, denk je dat andere mensen ze nu nog tegen kunnen komen en waar? 
4. Petrus en Johannes ervaarden haat toen ze mensen over Jezus vertelden. Hadden ze dan maar 

moeten stoppen? Praat met elkaar door over de volgende stelling: Je kan mensen eigenlijk alleen 
helpen als je hen op Jezus wijst.  

5. In de inleiding werden verschillende voorbeelden genoemd van christenen in Nederland en 
West-Europa die haat van anderen voelen vanwege hun geloof. Ken jij ook van deze voorbeelden 
bij mensen uit jouw omgeving? 

6. Petrus en Johannes moeten hun geloof verantwoorden naar mensen die haatdragend zijn naar 
gelovigen. Waar herken jij die haat in jouw omgeving? 

7. Moet jij ook weleens jouw geloof verdedigen? 
8. In Nederland hebben wij gratis christelijk onderwijs. Dit is steeds vaker een discussiepunt. Wat 

voor invloed zou het op jouw leven hebben als je niet meer naar een christelijke school kon? 
9. In vers 19 bevrijdt de engel Petrus en Johannes. Tegelijkertijd zegt 

hij niet dat ze moeten vluchten maar dat ze moeten blijven om het 
Evangelie te verkondigen. Wat vind jij daarvan? 

10. Zijn er nog andere hobbels waarmee jij te maken hebt op je 
levenspad? 

11. Vind je dit verkeersbord bij het leven van een christen passen?  
 
 

Samen op weg 
Petrus en Johannes worden bedreigd, dit houden ze niet voor zichzelf. Ze zoeken de gemeente op, de 
plaats waar ze samen met anderen zijn en God dienen. Lees maar mee wat ze daar doen.  
 

Gevangenschap Ziekte 
Geen vrijheid van 

meningsuiting Armoede Bedreiging 
Geslagen 
worden 

OO: 4:17 ZE: 5:40 D: 4:34 EN: 4:9 R: 4:3 TT: 4:18 
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 Lees Handelingen 4:23-30  
 

 VRAGEN 
12. Lees vers 24. Hoe bidden de mensen tot God? 

_______________________________________________________________________________ 
 

13. Als je dit leest, waar denk jij dan aan? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

 GESPREK 
14. Probeer met elkaar het gebed van vers 24-30 in eigen woorden te omschrijven.  
15. Wanneer en met wie praat jij over jouw hobbels? 
16. Bid jij ook wel eens met anderen? Waarom wel/niet? 
17. Lees vers 31 en reageer op de stelling:  

‘Het gebed is een krachtig hulpmiddel voor moeilijk begaanbare wegen’. 

 

 DOE  
- In vers 31 zie je dat de mensen sterker worden door de 

Heilige Geest nadat ze samen gebeden hebben. Lees met 
elkaar hardop vers 24 tot 30 als gebed.  

- Op kamp deel je veel met elkaar. Je slaapkamer, het eten, je 
gedachten. Wat heb jij dat je thuis, in de kerk, in je 
woonplaats of op school uit kan delen? Kies iets uit en denk 
na aan wie je het kan geven. Schrijf het op en voer het na 
kamp uit.   

 

Bovenaardse hulp 
We lazen dat iedereen die gebeden had, vervuld werd met de Heilige Geest. We lezen nog meer over 
de kracht van de Heilige Geest in vers 8.  
 

 VRAGEN 
18. Wat hier gebeurt, is al beloofd door Jezus. Lees maar in Lukas 12:11 en 12. Wat zegt dit over de 

Heilige Geest? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 Lees Handelingen 5:19-23  
 

 GESPREK 
19. Wat vind jij van de hulp die geboden wordt?  
20. God bevrijdt in Handelingen ten minste 3x mensen uit de gevangenis. Wat betekent dit voor jou? 
21. Het leven met Jezus als Zaligmaker is op zichzelf al een duizelingwekkende reis.  
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 DOE  
Werk je reisblog bij en creëer je eigen verkeersbord voor de hobbels op jouw levenspad.  
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Vrienden kunnen elkaar vertrouwen. Als je met je vrienden of vriendinnen op reis bent naar school of 
naar een andere plek moet je weten dat je op de ander kunt bouwen. Als blijkt dat je vriend of 
vriendin niet te vertrouwen is dan loopt de vriendschap een deuk op en zal je je doel moeilijker 
behalen. Je hebt elkaar nodig om verder te komen. In de eerste christengemeenten vertrouwden de 
gelovigen elkaar. Dit was nodig om een hechte gemeente te vormen. We zullen vandaag zien dat er 
gevaren ontstaan binnen in de gemeente. We lezen hoe Ananias en Saffira oneerlijk zijn tegen de 
gemeente (en hiermee ook tegen God). Dit is gevaarlijk omdat men zich in de gemeente niet meer 
veilig voelt. Dit is niet goed voor de gemeente omdat men met elkaar Jezus wil volgen. Als men zich 
dan niet veilig voelt is het doel van de reis (namelijk het volgen van Jezus) ook moeilijker.    
 

Vertrouwen 
 VRAGEN 
1. Waarom is het belangrijk dat je vrienden en klasgenoten kunt vertrouwen? 

_______________________________________________________________________________ 
2. Heeft iemand jou wel eens teleurgesteld? Wat deed dit met jou? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 GESPREK 
Ga met elkaar in gesprek over de volgende stelling:  

Als vrienden me voorliegen stopt voor mij de vriendschap. 
 

 Lees Handelingen 5:1- 11 en vers 24-42 
 
Ananias en Saffira 
1 En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saffira een 
eigendom,  
2 en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij bracht een 
bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. 
3 En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de 
Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? 
4 Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de 
opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U 
hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. 
5 Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij 
allen die dit hoorden. 
6 En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. 
7 En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te 
weten wat er gebeurd was. 
8 En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, 
voor zoveel. 

Dag 4  

“Gevaren onderweg’’ 
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9 Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te 
verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen 
u ook uitdragen. 
10 En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jongemannen 
binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan, en zij droegen haar naar buiten en 
begroeven haar bij haar man. 
11 En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. 
 
Lessen van Petrus en Gamaliël 
24 Toen de hogepriester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters deze woorden 
hoorden, vroegen zij zich met betrekking tot hen vol onzekerheid af wat dit moest worden. 
25 En er kwam iemand die hun berichtte: Zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in 
de tempel en onderwijzen het volk. 
26 Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee, want zij 
waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden. 
27 En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de Raad. En de hogepriester vroeg hun: 
28 Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze Naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt 
met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze Mens over ons brengen. 
29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn 
dan aan mensen. 
30 De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, Die u omgebracht door Hem aan een kruishout 
te hangen. 
31 Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand  verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël 
bekering te geven en vergeving van zonden. 
32 En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God  gegeven heeft aan hen 
die Hem gehoorzaam zijn. 
33 Toen zij dit hoorden, barstten zij van woede en maakten zij plannen om hen te doden. 
34 Maar er stond iemand op in de Raad, een Farizeeër van wie de naam Gamaliël was, een leraar van 
de wet, die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf opdracht dat men de apostelen even 
buiten zou doen staan. 
35 En hij zei tegen hen: Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen 
wilt gaan doen. 
36 Want vóór deze dagen stond Theudas op, die zei dat hij wat was, en hij had een aanhang van 
ongeveer vierhonderd man; maar hij is omgebracht en allen die naar hem luisterden, zijn verstrooid 
en tot niets geworden. 
37 Na hem stond Judas de Galileeër op, in de dagen van de inschrijving, en hij maakte veel volk 
afvallig, dat hem volgde; en deze is ook omgekomen, en allen die naar hem luisterden, zijn 
uiteengedreven. 
38 En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan,  als dit voornemen of dit werk van 
mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, 
39 maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God 
blijkt te strijden. 
40 En zij lieten zich door hem overtuigen; en toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, 
geselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de Naam van Jezus, en zij 
lieten hen gaan. 
41 Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht 
waren, omwille van Zijn Naam schandelijk behandeld te worden. 
42 En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus 
Christus te verkondigen. 
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Ananias en Saffira  

 Lees Handelingen 5: 1-11 
Het Bijbelgedeelte begint met het verhaal over Ananias en 
Saffira. Er wordt verteld dat ze een akker hadden verkocht en 
een deel aan de apostelen hebben gegeven zodat deze dat 
konden gebruiken voor het werk in de gemeente.  

 

 VRAGEN 
3. Waarom besloten Ananias en Saffira hun grond te 

verkopen?  
(Het antwoord kun je vinden in Hand 4:32-37) 

_______________________________________________________________________________ 
4. Wat deden de apostelen met het geld dat ze kregen van de mensen?  

_______________________________________________________________________________ 
 

 GESPREK 
Hoeveel geld geeft jij aan de kerk of goede doelen? Vind je dat ‘genoeg’ als je dat vergelijkt met de 
eerste christenen?  
Naast geld kunnen we ook onze tijd aan de kerk of goede doelen geven. Hoeveel tijd besteed jij aan 
helpen in de kerk en goede doelen? Vind je dat ‘genoeg’ als je dat vergelijkt met de eerste 
christenen? 

 

 VRAGEN 
5. Wat doet Ananias (en later Saffira) oneerlijk? 

_______________________________________________________________________________ 
6. Waarom zouden Ananias en Saffira kiezen voor de leugen? Ze konden toch ook gewoon eerlijk 

zijn of niets verkopen als ze het geld wilden houden? 
_______________________________________________________________________________ 

 

 GESPREK 
Ananias en Saffira wilden graag populair zijn in de gemeente. Dit was hen erg veel waard. Wat 
heb jij het afgelopen schooljaar gedaan om leuk gevonden te worden? En was dit een eerlijke 
manier?  

 

 VRAGEN 
7. Petrus weet door de Geest dat er tegen hem wordt gelogen. Hij wordt hier erg boos over en later 

God ook. Ananias en Saffira vallen als straf dood neer. Waarom zou God zo boos zijn om deze 
leugen? 
_______________________________________________________________________________ 

 

 GESPREK 
God bestraft Ananias en Saffira met de dood. Wat leer je hiervan over God en over liegen?  
 

God gaat door, ondanks de tegenstand. 

 Lees Handelingen 5: 12-23 
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We slaan nu een stukje over in het Bijbelgedeelte. Om het 
volgende stuk te begrijpen in het wel belangrijk om te zien 
wat er in dit tussenstuk is gebeurd.  Er is te lezen dat de 
apostelen veel wonderen en tekenen doen waardoor de 
mensen in Jezus gaan geloven. Dit doen de apostelen in de 
zuilenrij van Salomo. Dit was een deel van de tempel. Dit 
betekent dat de apostelen in het openbaar voor de naam 
van Jezus uitkwamen. We lezen dat dit veel mensen tot 
geloof brengt en dat er bijzondere wonderen gebeuren. De 
Sadduceeën vinden dit niet goed en laten de apostelen 
opsluiten in de gevangenis. God stuurt een engel die de 
apostelen bevrijdt zonder dat de wachters dit doorhebben. 
Deze engel geeft de apostelen de opdracht om weer in de tempel de woorden van leven te vertellen.  

 

 GESPREK 
De apostelen vertellen midden op straat en bij de Joodse Raad over Jezus. Zou jij dat ook durven? 
Waarom wel of waarom niet?  
 

 DOE  
Schrijf met elkaar op op welke plekken jullie over Jezus zouden willen vertellen het komende jaar? 
Denk hierbij aan de vriendengroep, de klas, catechisatie, je bijbaantje, sportclub of andere plekken.  
Schrijf achter deze plekken wat jij aan deze mensen zou willen vertellen over Jezus? Wat weten deze 
mensen nog niet wat jij hen kan vertellen?  
Schrijf vervolgens achter deze plekken op wat het moeilijk maakt om op deze plekken over Jezus te 
vertellen.  
Bid aan het einde van de Bijbelstudie voor elkaar en vraag God of hij met de Heilige Geest wil helpen 
om op deze plekken voor Zijn Naam uit te komen.  Dit beloofd God ook in Lucas 12:12: Want de 
Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. 
 

Wat kunnen we leren van Petrus en Gamaliël?  

 Lees Handelingen 5: 24-42 
De apostelen worden voor de Joodse raad gebracht. Dit was 
een Joodse rechtbank. We lezen dat deze raad de apostelen 
had verboden om over Jezus te vertellen. Petrus legt aan de 
raad uit waarom ze toch de boodschap van Jezus blijven 
vertellen in Jeruzalem. Dit zorgt voor zoveel woede onder de 
leden van de raad dat ze de apostelen willen doden. Dan staat 
er een wijze man op en geeft een bijzonder advies. Wij gaan 
met elkaar kijken wat we van dit advies kunnen leren.  

 

 VRAGEN 
8. Waarom hebben de apostelen niet geluisterd naar het bevel van de Joodse raad?  

_______________________________________________________________________________ 
9. Wat zou er bedoeld worden met de zin ‘het bloed van deze Mens over ons brengen?’(vers 28) 

_______________________________________________________________________________ 
10. Petrus getuigd van Jezus en beschuldigt de Joodse raad van een aantal zaken. Van welke zaken 

wordt de Joodse raad beschuldigt?  
_______________________________________________________________________________ 
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11. Petrus vat in een aantal zinnen de boodschap van Jezus samen. Wat is de kern van de boodschap 
die de apostelen brachten? 
_______________________________________________________________________________ 

 

 GESPREK 
Petrus verteld dat Jezus is verhoogd tot Vorst en Zaligmaker om Israël bekering en vergeving van 
zonden te geven. Later in Handelingen lezen we dat dit niet alleen voor Israël geldt maar ook voor 
ons. Bespreek met elkaar of jullie Jezus kennen als Vorst en Zaligmaker van jullie eigen leven. Zo ja, 
wat betekend het voor jou dat je bekering en vergeving van zonden hebt gekregen? Zo nee, zou je dit 
willen?  

 

 DOE  
Dan staat Gamaliël op en geeft de Joodse raad een wijs advies. Schrijf in eigen woorden op wat het 
advies van Gamaliël is. Vergelijk jullie antwoorden met elkaar en maak als groep een gezamenlijk 
antwoord.  
 

 VRAGEN 
12. Wat vind je van de raad van Gamaliël? 

o Slim 
o Raar 
o Onduidelijk 
o Oneerlijk 
o Mooi 
o Leerzaam 

13. Wat kun je leren van de raad van Gamaliël?  

________________________________________________________________________ 
 

 GESPREK 
In vers 40 en 41 staat dat de apostelen gegeseld werden en 
vervolgens blij naar huis gingen omdat ze waardig geacht werden 
omwille van Zijn Naam smaadheid te dragen.  

- Zouden jullie blij zijn als jullie om Jezus Zijn Naam smaadheid 
moesten dragen?  

- Hoe kan het dat de apostelen hier bij om zijn? 
- Heb jij wel eens smaadheid gedragen omwille van Zijn Naam? Zo 

ja, wat gebeurde er toen?  
 
 
  

Vandaag… 
 
Leerde ik over Jezus: 
_________________________
_________________________
_________________________ 
Leerde ik over mezelf…. 
_________________________
_________________________
_________________________ 
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Gearresteerd! Om je getuigenis, om je geloof… Daar sta je dan in het midden: woedende mensen om 
je heen… leiders van de kerk die jou en je geloof als bedreiging zien… valse getuigen die over je 
liegen… Scheldwoorden, bedreigingen, leugens… ze gaan allemaal over jou en er is niemand die voor 
je opkomt; je staat er alleen voor! Je raakt in paniek, je voelt je eenzaam en verlaten; wie helpt? 
“God, alstublieft, red me, ze willen me doden!” 
 
Plotseling… kalmte, rust, vrede… niet van buiten maar van binnen. Wat er ook gebeurt, de Heere is 
bij mij, ik hoef niet bang te zijn! God gaat voorop, Híj leidt mij, wat er ook gebeurt! 
 

Vrede van binnen 
 

 Lees Handelingen 6:15 tot Handelingen 7:60 
15 En allen die in de Raad zaten, hielden hun ogen op hem (Stefanus) gericht en zagen zijn gezicht als 
het gezicht van een engel. 2 En hij (Stefanus) zei: “Mannenbroeders en vaders, luister! 
 
God met Abraham 
De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham (…) 3 en Hij zei tegen Hem: ‘Ga uit uw 
land en uit uw familie en kom naar een land dat Ik u wijzen zal.’ 4 Toen ging hij uit het land (…). En Hij 
bracht hem (…) over naar dit land, waar u nu in woont. 5 (…) en Hij beloofde hem, toen hij nog geen 
kind had, dat Hij dat land aan hem en na hem aan zijn nageslacht in bezit geven zou. 
 
God met Jozef 
9 De aartsvaders, die jaloers waren, verkochten Jozef zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God 
was met hem 10 en verloste hem uit al zijn verdrukkingen, en Hij gaf hem genade en wijsheid (…). 
 
God met het volk 
30 En de Engel van de Heere verscheen aan hem (Mozes) in de woestijn van de berg Sinaï (…) en de 
stem van de Heere kwam tot hem: (…) 34 ‘Ik heb de mishandeling van Mijn volk, dat in Egypte is, heel 
goed gezien, en Ik heb hun zuchten gehoord en ben neergedaald om hen daaruit te verlossen; en nu, 
kom, Ik zal u naar Egypte zenden.’ 37 Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten gezegd heeft: ‘De 
Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u 
luisteren.’ (…) 39 Onze vaderen wilden hem (Mozes) niet gehoorzamen, maar verwierpen hem en 
keerden in hun hart terug naar Egypte;  
 
Ongehoorzaam volk 
51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals 
uw vaderen deden, zo doet u ook. 52 Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs 
hebben zij hen gedood die de komst van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu verraders en 
moordenaars geworden bent. (…)” 
 
God met Stefanus 
54 Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. 55 
Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van 

Dag 5  

“God gaat voorop” 
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God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. 56 En hij zei: “Zie, ik zie de hemelen geopend en 
de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God.” 57 Maar zij riepen met luide stem, 
stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. (…) 59 En zij stenigden Stefanus, terwijl 
deze Jezus aanriep en zei: “Heere Jezus, ontvang mijn geest.” 60 En terwijl hij op de knieën viel, riep 
Hij met luide stem: “Heere, reken hun deze zonde niet toe!” En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. 

 

 VRAGEN 
1. Onderstreep de zinnen en woorden waaruit blijkt dat Stefanus van binnen rustig was. 
2. Hoe kon het dat Stefanus zo rustig was terwijl hij de dood voor ogen had? 

_______________________________________________________________________________ 

 DOE  
Rollenspel ‘Groepsdruk’. Overleg wie de rol van de eenling 
op zich neemt. Deze persoon kiest ervoor zich niet te laten 
beïnvloeden door de groep, maar rustig en zichzelf te 
blijven, wat de omstandigheden ook zijn. Je kunt dit ook 
om beurten doen.  
De groep probeert de eenling te beïnvloeden door (spreek 
vooraf af) extreem grappig, bedreigend, stoer gedrag. Let 
op: je mag wel dichtbij de eenling komen, maar hem/haar 
niet aanraken. Wie lukt het om zichzelf te blijven?  

 

 GESPREK 
Heb jij wel eens een moment meegemaakt waarin je merkte dat je van binnen rust en vrede had? 
Wat gebeurde er om je heen? Wat voelde je van binnen? Wat deed dat met je? Praat er samen over. 
 

God gaat voorop… 
Soms loopt je leven heel anders dan jij dacht: je verandert van school of klas, er verandert iets in je 
gezin, een vriendschap stopt of start, je gaat verhuizen, enz. Allemaal voorbeelden van 
veranderingen in je leven die je vaak van tevoren niet wist.  
 

 GESPREK 
Wat een onzekerheden soms! Wat doet dat met je? Hoe ga je 
ermee om? Hoe ‘handle’ je ze? Herken je dit in jouw leven? Deel 
het met elkaar. 
 

 Lees de stukjes ‘God met…’ hierboven nog eens. 

 

 VRAGEN 
3. Welke veranderingen zie jij in de levens van Abraham, Jozef, Mozes en Stefanus? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

4. Onderstreep in de Bijbelteksten de dingen die God tijdens die veranderingen in hun levens deed. 
Zet een extra streep onder de werkwoorden die duidelijk maken wat God deed. 

 

 GESPREK 
Wat deed God in de levens van Abraham, Jozef, Mozes en Stefanus, op de momenten dat het leven 
heel anders liep dan dat zij verwachtten en het moeilijk hadden? Wat deed dat met deze mannen, 
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denk je? Wat kunnen wij hiervan leren en overnemen? Heb jij de zekerheid dat God er altijd voor je 
is?  
 

… ik mag volgen. 
Stefanus moet zijn geloof met de dood bekopen. De 
mensen barsten uit in woede en knarsen hun tanden van 
boosheid. Deze woorden kúnnen ze niet langer verdragen; 
Stefanus móet zwijgen. Samen pakken ze stenen op en 
leggen ze Stefanus letterlijk het zwijgen op. 
 

 GESPREK 
- Hoe reageert Stefanus hier op? 
- Welke kracht is er in Stefanus aanwezig? Wat is zijn 

geheim? 
- Ken jij dit geheim, is het ook in jouw leven aanwezig? 

 

 DOE  
Opdracht ‘horen – volgen’. Kies één persoon die geblinddoekt wordt. De anderen verspreiden zich 
om deze persoon. Eén persoon wordt uitgekozen om de geblinddoekte te roepen, de anderen mogen 
ruist veroorzaken door er doorheen te roepen. Doe het nu opnieuw zonder de chaos. Zorg dat 
iedereen een keer aan de beurt komt om geblinddoekt te worden. 
 

 GESPREK 
- Wat gebeurt er met het volgen als je heel veel stemmen hoort? Wat is het verschil met het 

volgen van één stem? Welke stemmen zijn er in ons leven die vragen om gevolgd te worden? 
Wat doet dat met jou?  

- Stefanus zegt tegen de leiders dat zij altijd de Heilige Geest weerstaan. Wat zou dat betekenen, 
denk je? Herken je dat in je eigen leven? 

- Naar welke stem luisterde Stefanus? Wil je dat ook? Welke keuzes maak je hierdoor (on)bewust?  
  
Ook anno 2022 lijden en sterven mensen om hun geloof. Stefanus reageerde op zijn vervolgers met 
liefde (hij bad voor hen!). Dit is door alle tijden heen het krachtigste wapen van de vervolgde 
christen.   
 

 

Getuigenis uit Senegal – Blijf jij vrolijk als je wordt geslagen? 

 

Als Youssouf en zijn vrienden voetballen, doet Liam, de zoon van de zendelingen ook mee. Het is Youssouf die vaak zegt: 

"Kom, we moeten Liam schoppen, want hij is geen moslim." Maar steeds als hij en zijn vrienden dat doen, gebeurt er 

iets geks: Liam blijft altijd vrolijk. Hij lijkt geen behoefte te hebben om wraak te nemen. Sterker nog, ondanks het gedrag van 
Youssouf, behandelt Liam hem als een vriend. Hij is altijd in de buurt en deelt zijn eten met hem.  

 
Dat is het moment dat Youssef echt wordt geraakt en God tot hem begint te spreken. Youssouf vertelt: 

‘Ik zei tegen mezelf: Deze mensen zijn goed. Als je ze kwaad aandoet, beantwoorden ze dat met liefde. Hoe kan dat?’  
Het wekt zijn interesse voor Jezus. Een interesse die nooit meer over is gegaan, ondanks alle moeite en pijn. Want de keuze 

voor Jezus heeft Youssouf veel gekost. Wat maakte dat hij zo'n grote verandering heeft doorgemaakt? Eén Ierse jongen die 
simpelweg Jezus navolgde. 

 
Jóuw houding doet ertoe! Ook tijdens een potje voetbal. Het kan zelfs levensveranderend zijn… 

 
Bron: https://www.sdok.nl/verhalen-nieuws/blijf-jij-vrolijk-als-je-wordt-geslagen  

https://www.sdok.nl/verhalen-nieuws/blijf-jij-vrolijk-als-je-wordt-geslagen
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 DOE  
Wat doet dit getuigenis met je? Kun je het begrijpen? Maakt het je jaloers? Welke gedachten komen 
er bij je boven? Wat vind je mooi /moeilijk? Deel dit met elkaar. 
Bidt om beurten voor degene die rechts van jou zit, voor datgene wat hij of zij moeilijk vindt. 
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 DOE 
Vraag met elkaar om de aanwezigheid van Gods Geest voor de Bijbelstudie. 
 

Intro 
In het Bijbelgedeelte van vandaag gaat de reis vol blijdschap weer verder. De verhalen over Jezus gaan 
samen met Filippus de stadspoorten van Jeruzalem uit en gaan mee naar Samaria. De Heilige Geest 
gaat ook mee en laat hele bijzondere dingen gebeuren. Lees maar mee. Na deze gebeurtenissen gaat 
Filippus onderweg naar Gaza. Tijdens die wandeling ontmoet hij een Ethiopiër die leest in de boekrol 
van Jesaja. Filippus kent deze teksten en begrijpt ook wat ermee bedoeld wordt. Dat gaat hij uitleggen. 
 

 Lees Handelingen 8: 1-8 en 26-40 
1. En Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de 
gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, 
behalve de apostelen. 
2. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. 
3. En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen 
mee en leverde hen over in de gevangenis. 
4. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord. 
5. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. 
6. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de 
tekenen zagen die hij deed. 
7. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden 
en kreupelen werden genezen. 
8. En er ontstond grote blijdschap in die stad. 
… 
26. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van 
Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 
27. En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de 
Candacé, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in 
Jeruzalem te aanbidden, 
28. keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. 
29. En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. 
30. En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? 
31. Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de 
wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. 
32. En het Schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een 
lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. 
33. In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn 
leven wordt van de aarde weggenomen. 
34. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of 
over iemand anders? 
35. En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. 
36. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat 
verhindert mij gedoopt te worden? 

Dag 6 

“Reis vol blijdschap verder” 
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37. En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof 
dat Jezus Christus de Zoon van God is. 
38. En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, 
en hij doopte hem. 
39. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de 
kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. 
40. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod; en terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het 
Evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. 

 

De belofte wordt vervuld!  

 Lees Handelingen 8: 1-8 

 VRAGEN 
1. In de eerste 3 verzen lees je over de acties van Saulus tegen de gemeente in Jeruzalem. Waarom 

deed hij dat? 
_______________________________________________________________________________ 
 

2. Vervolging is natuurlijk niet fijn. Maar toch gebeurt er daardoor iets heel moois. Wat is dat? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3. Welke voorbereidingen had Jezus al getroffen in Samaria? 
Hint: lees Johannes 4 en Lukas 17. 
_______________________________________________________________________________ 
 

4. Aan het begin van deze week lazen we Handelingen 1 vers 8. Zoek dit vers  op in je Bijbel en lees 
het hardop voor. Onderstreep daarna in het Bijbelgedeelte hierboven waar je de vervulling 
hiervan ziet. 

 

 GESPREK 
5. Waarom past deze spreuk bij dit Bijbelgedeelte? >>> 

Herken jij er iets van in je eigen leven? 
6. God maakt al Zijn 
beloften waar, ook al gaat dat 
soms op een andere manier of 
op een ander moment dan jij 
denkt. Welke belofte van God 
vind jij mooi? En welke moeilijk?  
7. In dit gedeelte lees je dat Filippus gezegend wordt door de Heilige 
Geest. Hij preekt en doet wonderen. Waar ben jij goed in? Hoe kun je dat 
inzetten voor je naasten? 
8. Bespreek met elkaar hoe je de aanwezigheid van de Heilige Geest 
merkt in jou leven. 
 

Wereldwijde zegen  

 Lees Handelingen 8: 26-40 
 
 
Het Evangelie komt in Jeruzalem, in Judea, in Samaria, maar verspreidt zich ook over de hele wereld. 
In vers 26-40 lees je hier één voorbeeld van. 
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  VRAGEN 
9. Denk eens terug in de Bijbelse geschiedenis. Hoe kan het dat 

de Ethiopiër al zoveel wist van de God van Israël?  
Hint: na koning David was er een andere koning die bezoek 
kreeg uit Ethiopië.  
__________________________________________________ 
 

10. Was de Ethiopiër erg welkom in Jeruzalem? Hebben ze hem 
daar goed geholpen met zijn vragen? 
_______________________________________________________________________________ 
 

11. Waarom wilde de Ethiopiër zo graag gedoopt worden? 
_______________________________________________________________________________ 

 

 GESPREK 
12. Welk Bijbelgedeelte zou jij graag met Filippus willen 

bespreken? 
13. Wat doe jij als er iemand die een beetje vreemd is in jouw 

kerk komt en mee wil doen met de dienst? 
14. Praat jij wel eens met je vrienden over de Bijbel/het 

geloof? Vind je het belangrijk dat je daar met vrienden 
over kan praten? 

15. Vind jij het bijzonder dat het Evangelie ook in Nederland 
gekomen is? 

 

Reis met blijdschap verder! 
 GESPREK 
16. Morgen gaan we weer naar huis. Hoe was je tijd op Gezinskamp? Wat ga je niet meer vergeten?  

 

 DOE 
17. Reis met blijdschap verder!  

Ook jouw levensreis gaat verder. Bemoedig elkaar met een 
zegenwens of belofte van God. Je kunt deze in elkaars boekje 
schrijven. 

 
 
 

Vandaag… 
 
Leerde ik over Jezus: 
________________________
________________________
________________________ 
Leerde ik over mezelf…. 
________________________
________________________
________________________ 


