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Welkom! 
 
 
Beste jongere, 
 
Fijn dat je mee hoopt te gaan op Gezinskamp! We hopen met elkaar een mooie, goede en gezellige 
week te hebben waarin we elkaar en God (beter) leren kennen. Zoals je misschien weet worden er op 
kamp allerlei dingen georganiseerd. Zo is er sport, spel, muziek en Bijbelstudie.  
De Bijbelstudies van het kamp staan in dit boekje. Aan het begin van elke Bijbelstudie staat een korte 
inleiding over het onderwerp van die dag.    
 
 

 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. 
 

“Hé, ga je mee op wereldreis?” Je zou maar zo’n uitnodiging krijgen! De meeste jongeren vinden het 
geweldig om de wereld te ontdekken. 
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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… 
Uiteraard, we gaan niet echt 
terug in de tijd. 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. 
 

Je kunt prima Bijbelstudie doen zonder de Bijbelstudies voor te bereiden. Echter, de ervaring leert dat 
je er het meeste aan hebt als je de Bijbelstudies (thuis) al voorbereidt. Om je een beetje te helpen 
hebben staan in de tabel hieronder een paar algemene tips.  
 

Stap 1: Bid Bid of God je duidelijk wil maken wat er staat 
Bid dat je gedachten niet af zullen dwalen 

Stap 2: Lees Zoek een rustige plek en zet alle ‘social media’ uit ☺ 
Lees het Bijbelgedeelte rustig door 

Stap 3: Overdenk Stel vragen (Wat staat er? Waarom zegt de schrijver het? 
Wat betekent dit vers voor mij?) 

Stap 4: Schrijf Schrijf gedachten, ideeën, vragen en ontdekkingen op 
Maak de voorbereidingsvragen bij de Bijbelstudies 

 

Bij Bijbelstudie gaat het er om dat we ontdekken wat God tot ons wil zeggen door Zijn Woord. Als je je 
Bijbel open doet spreekt God tot jou! Soms kun je diep geraakt worden door een bepaalde tekst, maar 
dat hoeft niet altijd. Het gaat erom dat we datgene wat we ontdekken in de praktijk gaan brengen 
(Mat. 7:24). Bijbelstudie doen is geweldig, maar soms ook pittig of moeizaam. Soms moet je even flink 
‘zweten’ om een bepaald stuk te begrijpen. Dat is helemaal niet erg, het hoort er gewoon bij. Op 
andere momenten kun je enorm verrast zijn omdat je iets heel moois ontdekt. We hopen dat jullie de 
smaak te pakken zullen krijgen en wensen jullie de zegen toe van Jezus Christus Zelf!  
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 Dag 1  “Een nieuwe toekomst” 
 

Handelingen 1: 1-26. De discipelen krijgen een nieuwe toekomst voor ogen. Nog even krijgen ze 
persoonlijk onderwijs van de Heere Jezus. Daarna wordt Hij verhoogd aan de Rechterhand van God. 
Vanaf die positie zal Hij Zijn werk op aarde voortzetten. De discipelen krijgen nu de opdracht om Zijn 
getuige te zijn. Gelukkig zal de Heilige Geest komen om hen vrijmoedigheid en kracht te geven.  
 
De opdracht om te getuigen in 1:8 geldt ook voor ons. De apostelen hebben het unieke gezag in het 
onderwijzen over Christus (ons Nieuwe Testament). Maar alle discipelen ontvangen de Heilige Geest 
om in woord en daad effectieve getuigen te zijn van de Christus.  
 
Vanuit de stad van God, Jeruzalem, gaat het getuigenis via Israël (Judea en Samaria) de hele aarde 
over. Nog steeds. Want de Naam van Jezus moet onder alle volken verkondigd worden. Pas dan zal Hij 
terugkomen (Mattheus 24:14). Vol verwachting zien de discipelen uit naar de toekomst. Een toekomst 
samen met de Heilige Geest en elkaar. Het begin van een duizelingwekkende reis om de Naam van 
Jezus bekend te maken.  
 
Vandaag gaan we het hebben over het getuigen en verwachten. Getuigen van de Heere Jezus, door de 
Heilige Geest. Verwacht jij grote dingen van God en getuig van de grote daden van God?! 
 

1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 
 
 

 

1. Lees samen Handelingen 1:1-14. In 1:1-3 vertelt Lukas dat zijn eerste boek, het Evangelie van 
Lukas, getuigt van wie Jezus is.  

a. Wat leer je over wat Jezus doet en wie Jezus is uit Handelingen 1:1-3?  
b. Welke vragen kun jij (of kunnen mensen om je heen) hebben over de opstanding en het 

gezag van Jezus? 
c. Lukas spreekt over ‘onmiskenbare bewijzen,’ er zijn dus goede argumenten voor de 

opstanding en gezag van Jezus. Wat voor ‘onmiskenbare bewijzen’ zouden jou en anderen 
kunnen helpen het beantwoorden van de vragen die bij b. omhooggekomen zijn? 

 
2. De discipelen krijgen de opdracht om getuige te zijn in 1:4-8. Maar niet voordat de beloofde Heilige 

Geest komt. Ook maakt de Heere Jezus duidelijk dat de Vader ervoor zal zorgen Zijn plan voor 
Israël en de heidenvolken uitgevoerd zal worden, maar dat de manier waarop ons weleens zou 
kunnen verrassen.  

a. Welke twee of meer beelden worden in 1:5 en 1:8 gebruikt voor de komst van de Heilige 
Geest (zie ook Lukas 24:48-49)?  
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b. Kunnen jullie vergelijkbare beelden vinden uit onze tijd?  
c. Wat doet een getuige? Waar moeten de discipelen van getuigen (zie ook 1:22)? Op welke 

plekken? 
d. Kun je wat delen over mensen in je omgeving waarbij je ziet dat de opgestane Heere Jezus 

in hun leven een levende werkelijkheid is?  
e. Hoe zou jij de Heere Jezus ter sprake kunnen brengen in je dagelijkse leven? 

 

3. En dan komt er in 1:9-14 een eind aan jaren fysiek onderwijs van uit de mond van Jezus. Jezus 
wordt opgeheven naar de troon van God in de hoogste hemel.  

a. Hoe zullen ze zich gevoeld hebben? Kun je redenen bedenken waarom de discipelen er 
door de hemelvaart vanuit hun perspectief op vooruit of op achteruit gingen? 

b. Naar welke twee gebeurtenissen kijken de discipelen uit in 1:11-14?  
c. Tot welke acties zet de belofte van de Heilige Geest hen aan? Hoe ga je zelf om met de 

grootse beloften uit de Bijbel? 
d. Wat hoop je dat God deze week zal doen in jouw leven en het kamp? 

 

4. Als afsluiting bidden we tot de Vader en bemoedigen we elkaar. 
a. Breng wat in het voorstellen en de Bijbelstudie (vooral 3c-d) naar boven gekomen is bij 

God.  
b. Bemoedig je buurman/vrouw om deze kampweek getuige te zijn (n.a.v. van 2e). 
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Dag 2 “Een krachtig begin”  
 

Vandaag is het zover. De Heilige Geest komt. De belofte die we gisteren lazen, gaat vandaag in 
vervulling. En dat is te merken ook. Waaraan dat te merken is, ontdekken we vandaag in Handelingen 
2:1-47.  
 
In 2:1-13 beschrijft Lukas de komst van de Heilige Geest. Ook zien we het krachtige effect van de Geest 
op de discipelen en de reactie van Joden overal vandaan die in Jeruzalem Pinksteren vieren. Petrus 
reageert vervolgens door vanuit de profeet Joël uit te leggen wat er aan de hand is en door het 
Evangelie te verkondigen aan ‘heel het huis van Israël’ (2:14-36). Met als hoogtepunt ‘God heeft Jezus, 
Die jullie gekruisigd hebben, tot Heere en Christus gemaakt!’ Jezus is door God verhoogd als Koning 
van het universum en stort nu de Heilige Geest uit! Dat de eerste evangelisatie zijn uitwerking niet 
mist, zien we in de reactie van de hoorders in 2:37—41. Een nieuwe groep mensen komt tot bloei door 
de Geest! De vruchten daarvan zien we in 2:42-47.  
 
Vandaag gaan we het daarom niet alleen hebben over het krachtige begin van toen. Maar we vragen 
ons af we vandaag de dag merken dat de Heilige Geest verfrist en vernieuwt.  
 

1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 
 
 

 

5. Een van jullie leest Handelingen 2 voor. De rest luistert met dichte Bijbel. Na het lezen vertelt een 
ander van de groep het zo gedetailleerd mogelijk na. Vervolgens vult de rest van de groep de 
details aan totdat de geschiedenis compleet is. Als jullie de uitdaging aandurven kunnen jullie heel 
Handelingen 2 doen. Alternatief is om het in stukjes te knippen en 1-13, 14-36 en 37-47 apart te 
doen (zie vraag 3, 5).  

 
6. In Handelingen 1:1-4 beschrijft Lukas de komst van de Heilige Geest en in 1:5-13 de reactie van de 

Joden die uit de hele wereld naar Jeruzalem zijn gekomen om Pinksteren te vieren. 
a. Stel je voor dat jij toen in Jeruzalem was. Wat had je dan kunnen horen en zien van de 

uitstorting van de Heilige Geest (2:1-4, 11)?  
b. Wat zijn de overeenkomsten met wat je zou kunnen horen en zien in Exodus 19:16-18? 

Wat zegt dit over de betekenis van Pinksteren? 
c. Hoe zou je aan een niet-christelijke vriend of vriendin uitleggen waarom de Heilige Geest 

precies op het Joodse Pinksterfeest kwam zoals 2:1 zegt (Pinksteren = ’50 dagen’)? 
d. In de verzen 5-13 lees je over verschillende reacties. Noem er minimaal 3. 
e. Wat voor vergelijkbare reacties herken vandaag in jouw omgeving? In welk van de reacties 

herken je je het meest? 
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7. Doe vraag 1 voor Handelingen 2:14-36 als jullie dit nog niet gedaan hebben.  

 
8. In Handelingen 2:14-21 legt Petrus uit dat ‘dit’ wat er met Pinksteren in Jeruzalem gebeurt, ‘dat is 

wat beloofd is in Joël.’  Daarna verkondigt hij het Evangelie in 2:22-36 waarbij hij Psalm 16 in 2:25-
28 en Psalm 110:1 in 2:34-35 aanhaalt.  

a. Welke zaken uit de belofte in vers 17-21 zie je werkelijkheid worden tijdens het 
Pinksterfeest?  

b. Voor welke groepen is deze belofte uit Joël extra speciaal? Wat betekent dat voor jou als 
jongere? 

c. Wat vertelt Petrus over Jezus de Nazarener in 2:22-24, 2:29-33 en 2:36? 
d. Handeling 2:36 is de climax van Petrus betoog. Waarom is 2:36 goed of slecht nieuws voor 

de mensen in Jeruzalem? En voor jou persoonlijk? 

 
9. Doe vraag 1 voor Handelingen 2:37-47 als jullie dit nog niet gedaan hebben. 

 
10. Petrus roept in Handelingen 2:37-41 op om van richting te veranderen en gedoopt te worden op 

gezag van Jezus de Christus.   
a. Wat is de vraag die gesteld wordt in 2:37? Welk antwoord zou jij geven als iemand die 

vraag stelt? Wat is het verschil met het antwoord van Petrus? 
b. Welke beeld zit er in het woord bekering? Waar vandaan en waar naartoe moeten Petrus 

luisteraars zich bekeren? 
c. Wat is het verschil tussen bekering voor Joodse mensen/kerkelijke mensen en voor 

heidense/seculiere mensen? 
d. Wat belooft Petrus in 2:38-40? Waartoe spoort hij ons aan? Waarom? 

 
11. Degenen die geloven vormen een levendige gemeenschap in 2:42-47. Lukas beschrijft een groep 

mensen die het karakter en onderwijs van Christus weerspiegelt. 
a. Hoe ziet een groep mensen eruit waar de Heilige Geest krachtig werkt? Probeer de 

omschrijving in 2:42-43a die vervolgens uitgewerkt worden in 43b-47 op een vel papier te 
ordenen in vijf kenmerken. Voorzie vervolgens elke groep van een tegenovergestelde. Tip: 
verschillende woorden uit 2:42-43a komen of letterlijk of met gelijke betekenis terug in 
43b-47 (apostel, gemeenschap, brood, gebed/lof, iedereen/heel het volk). 

b. Bij welke groepen hoor jij? En hoe zie je deze kenmerken of tegenovergestelden daarin 
terug? In hoeverre kunnen groepen op sociale media deze kenmerken wel/niet hebben? 

c. Wat kun je zelf bijdragen zodat de groep groeit in het weerspiegelen van 2:42-47? En heel 
concreet deze week op gezinskamp? 

 

 
12. Als afsluiting bidden en bemoedigen. 

a. Vat samen wat je uit Handelingen 2 kunt leren over wat je kunt merken van de 
aanwezigheid van de Heilige Geest. 

b. Breng wat in de Bijbelstudie naar boven gekomen is bij God. En bid voor je buurman/vrouw 
om de kracht van de Heilige Geest.   
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Dag 3 “Hobbels op het levenspad”  
 
 
Handelingen 4: 1-37 en 5: 17-23 
 

Als we meelopen met Petrus en Johannes zien we dat ze veel “hobbels” op hun pad tegenkomen. De 
joodse geleerden en machthebbers zijn TEGEN (de verkondiging van) het Evangelie! Wellicht herken 
je iets hiervan in jouw leven en in de wereld om ons heen. Een radicale boodschap róépt ook 
tegenstand op. Petrus en Johannes ondergaan vastberaden de bedreigingen en gevangenschap. Zij 
gaan de gevangenis in maar komen weer vrij. Terwijl zij God loven en Hem prijzen voor Zijn wonderen, 
lopen wij met hen verder. Al luisterend naar hen raken wij onder de indruk van onze medewandelaars 
en hun vrijmoedigheid. Wij zien dat zij niet anders kunnen dan zich focussen op wat echt belangrijk is. 
Maar hoe doen wij dat eigenlijk? Hoe vastberaden ben jij in je geloof, juist als het moeilijk wordt? En 
kunnen wij makkelijk afstand doen van goederen en spullen? Zomaar wat vragen die we met elkaar in 
deze Bijbelstudie gaan uitdiepen. 
 

1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 
 
 

 

1. Lees Handelingen 4: 1 – 4 nog eens.  
a. Wat gebeurt hier? 
b. Waar komt de ergernis van de priesters, tempelwacht en Sadduceeën vandaan? 
c. Wat vind jij van de ergernis van de leiders? Herken je dat in je eigen leven? 
d. Hoe laat God Zelf in vers 4 zien dat de “opstanding uit de doden” realiteit is? (tip: Lees ook 

Johannes 5:21,25)  
e. “En die het Woord gehoord hadden, geloofden.” Wat is er bij jou (nog meer) nodig om te 

geloven? 
2. De leiders zijn zo geërgerd dat ze Petrus en Johannes oppakken en vragen: uit welke kracht of 

naam maken jullie iemand gezond? In de verdediging van Petrus (verzen 8 t/m 12) wordt het 
wonder van de genezing aan de Naam van Jezus toegeschreven en wordt deze Jezus “de 
Hoeksteen” genoemd. 

a. Petrus wijst alleen maar naar Jezus en niet naar zichzelf. Herken jij dit in je eigen leven dat 
je meer wijst op Jezus dan op jezelf? Noem eens voorbeelden. 

b. Vergelijk deze verdediging van Petrus eens met de woorden van Jezus uit Matt. 21: 42-46. 
Wat valt je op? Wat leer je hiervan? 

 
3. In Hand.4: 13, 29 en 31 lezen we het woord: “vrijmoedigheid”. 

a. Wat betekent dat woord voor jou? 
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b. Hoe ziet dat eruit in het dagelijks leven? 
c. Wat is ervoor nodig om “vrijmoedig” te zijn? Zie ook Hebr. 4:14-16 

 

4. In vers 32 lees je dat de gelovigen één van hart en één van ziel zijn. 
a. Wat wordt hiermee bedoeld?  
b. Hoe ervaar jij verbondenheid en liefde in jouw christelijke gemeente? En welke rol heb jij 

daarin? Welke tips kunnen jullie uitwisselen? 
 

5.  In vers 32 staat ook: “..en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was….” 
a. Hoe werkt God in jouw leven? 
b. Wat heeft dat met onze gaven en bezittingen te maken? 
c. Wat zijn de (genade) gaven van God in jouw leven? 
d. Bespreek met elkaar de volgende stelling: “Niets kunnen wij het onze noemen dan onze 

zonden.” Neem 1 Kor 4:7 en 1 Tim.4:14 er eens bij. 
e. Hoe ben je dienstbaar in Zijn Koninkrijk? Welke gaven van God zet je daarvoor in? 

 

6. Lees nog eens Handelingen 5: 17 – 23. Petrus en Johannes zijn weer in de gevangenis én weer 
bemoedigd. 

a. Welke bemoedigingen kun je uit dit gedeelte halen? 
b. “Geen gevangenis zo donker of God kan Zijn volk 

opzoeken en hen eruit halen.” Wat denk jij van deze 
stelling? 

c. Kijk eens naar het plaatje. Wie of wat probeert het 
Evangelie te doven in jouw leven?  

d. Wat kun je zelf doen om het vuur brandend te 
houden? Denk aan elke dag tijd voor God, muziek 
maken, bidden, etc. 
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Dag 4 “Waarschuwingen voor onderweg”  
 

Handelingen 5 begint met de zonde en de bestraffing van Ananias en Saffira. De Heere grijpt blijkbaar 
hard in om Zijn nog jonge en kwetsbare gemeente te beschermen! 
We horen het hele verhaal en het blijkt dat Ananias en Saffira zelf geëerd willen worden voor de 
verkoop van hun bezit. Hun hart was niet gericht op God. Zij bevestigden elkaar in het kwaad en zij 
hielden elkaar geen spiegel voor. Hun leven eindigde dramatisch. Heeft dit invloed op de gemeente? 
Hoe kunnen wíj iets achter de hand houden? Sta je zelf eigenlijk wel open voor correcties, 
waarschuwingsborden en richtingaanwijzers? Hoe ga je daar vervolgens mee om? Ben je 100% open 
ten opzichte van God of houd je iets achter de hand? 

Vervolgens blijkt Gods werk door te gaan via de apostelen, er gebeuren veel wonderen! Weer worden 
er plannen gemaakt om de apostelen te verhinderen het Evangelie te brengen en zijn er zelfs die hen 
willen doden. Gelukkig staat er iemand op en komt met een advies. Hoe moeten we tegen dit advies 
van Gamaliël aankijken? In het plan van God wordt iedereen ingezet. 

 

1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 
 
 

 

1. Waar tarwe groeit, groeit ook onkruid! 
a. Waaruit bestaat nu precies de zonde van Ananias en 

Saffira? Probeer dit zo concreet mogelijk te maken…. 
b.  Verplaats je in Petrus, wat zou jij doen in deze situatie? 
c. Reageer eens op de volgende stelling: “Het is beter om niet 

te beloven dan te beloven en niet te betalen” 
d. God wil jouw “ongedeelde” hart. Hoe ben je open ten opzichte van 

God?  
 

2. Lees nog eens de verzen 5 en 11. De veroordeling van de zonden van Ananias en Saffira maakte 
indruk op de gemeente. 

a. Wat betekent “grote vrees”? 
b. Wat zegt dit jou? 
c. Wat zegt dit over God? 

 

3. Er worden mensen door het Evangelie veroordeeld (Ananias en Saffira) maar er worden ook 
mensen door het Evangelie toegevoegd aan de gemeente. 

a. Welk effect heeft dit op de gemeente? (vs. 12 en 13) 
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b. Welke lessen kunnen wij hiervan leren? 
c. Hoe kijk je aan tegen de volgende stelling: het uitvoeren van de tucht (veroordeling van 

een zondig leven/terugbrengen op het juiste spoor) moet vaker gebeuren in de kerk! Zie 
ook Matth. 18. 

 
4. De apostelen hebben de gave van gezondmaking ontvangen van God (vs. 15 en 16).  

a. Wat gebeurt er precies in deze verzen? 
b. Lees Markus 16:16-20. Jezus heeft na Zijn opstanding 

voorzegt dat dit zou gebeuren. Hoe kijk jij naar 
wonderen? 

c. Heb je zelf wel eens een wonder meegemaakt? 

5. Vanaf vers 24 lezen we dat Petrus en Johannes voor de raad werden gebracht. Petrus zegt dan:  
“Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen”(vs. 29) 

a. Hoe denk jij hierover? 
b. “God meer gehoorzaamzijn dan mensen.” Heb je dit principe wel eens moeten toepassen? 

Bedenk situaties waarin je dit zou moeten doen. Wat zijn dan de struggles? 
c. Gods Evangelie (getuigenis) moet doorgaan. Wordt door jouw getuigenis de gemeente 

groter?  
 
6. Gamaliël staat op in de raad en komt met een advies. Lees de verzen 38 en 39 nog  eens. 

a. Hoe heeft Gamaliël dit bedoeld? 
b. Hoe heeft God dit advies én Gamaliël gebruikt in Zijn 

plan voor de uitbreiding van Zijn koninkrijk? Lees ook 
Hand. 22:3 

c. Hoe weet jij dat God in jouw leven werkt? En dat Zijn 
werk niet kan worden afgebroken? Betrek hierbij 
Gods beloften.  
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Dag 5 “Laat je leiden!”  
 
Handelingen 7:1-60 
 

 
Stefanus was een bijzondere man. Hij was vol van de Heilige Geest. Uit nieuwsgierigheid luisteren wij 
naar zijn verhaal. Heel de geschiedenis uit het Oude Testament komt in hoofdlijnen voorbij. Zie je 
overeenkomsten met de rede van Petrus?  
 
In dit Bijbelgedeelte liet Stefanus zich in zijn spreken leiden door de Heilige Geest. Dat maakte hem 
vrijmoedig in het getuigen van Jezus, Zijn lijden, sterven én Zijn opstanding. Stefanus wist dat voor het 
Joodse volk een ergernis was. In deze geschiedenis zien we echter dat dit hem niet weerhield om toch 
te spreken. Zo werd Stefanus een instrument in de handen van de Heilige Geest. Herken jij dat? Hoe 
doe je dat eigenlijk: je laten leiden op de weg die God je wijst? Vrijmoedig spreken over de Heere God, 
ook als je op vijandschap stuit? Het kostte Stefanus zijn leven. Wat mag het getuigen van Jezus jou 
kosten? 
 

1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 
 
 

De vragen 1 tot en met 5 gaan over de rede van Stefanus. We hebben ervoor gekozen om deze er wel 
in te laten staan, maar jullie kunnen als groepje er voor kiezen om deze eerst over te slaan. De vragen 
6 tot en met 9 gaan echt over de kern van dit Bijbelgedeelte. Maak hier met elkaar een afweging in.  
 
Heb je aan het einde van de Bijbelstudie nog tijd over, of zijn er vragen die jullie graag wel bespreken, 
dan kun je alsnog vragen kiezen die gaan over de inhoud van de preek van Stefanus.  
 

Lees Handelingen 7:1-16 
 
1. Bespreek kort met elkaar de context. Wat gebeurde er, waarom Stefanus deze rede uitsprak? 

a. Stefanus begint zijn verdediging met het verhaal van Abraham, Izak, Jakob en Jozef. 
Waarom zou hij hiervoor kiezen? 

b. De verhalen die Stefanus kort aanhaalt, zijn in de Joodse traditie overbekend. Zoek met 
elkaar uit welke boodschap Stefanus met dit eerste stuk van zijn rede wil doorgeven. 

c. Waarom zou Stefanus expliciet de begrafenis van Abraham, Jakob en Jozef benoemen? 
 
 



12 
 

Lees Handelingen 7: 17-29 
 
2. Als Stefanus de geschiedenis van het volk verder vertelt, komt hij bij Mozes.  

a. Probeer met elkaar vast te stellen welke tekst in dit gedeelte waarschijnlijk de kern is van 
wat Stefanus wil zeggen. 

b. Wat zou Stefanus met deze woorden willen aantonen?  
c. Lees vers 25 nog een keer. Hoe ga jij om met mensen die iets zeggen over de Heere wat 

voor jou niet duidelijk is, of waar je het niet mee eens bent? 
d. Hoe ga je om met het Woord van de Heere, als duidelijk is wat Hij bedoelt maar jij hier 

liever niet aan gehoorzaamd? 
 
Lees Handelingen 7: 30-41 
 
3. Stefanus vertelt over de roeping van Mozes. Hij tekent hierbij aan dat de Heere aan Mozes 

verscheen in de woestijn. De Heere is niet aan een plaats gebonden. 
a. Lees Psalm 139: 7-12. David belijdt hier dat de Heere overal is. Wat doet dat met jou als je 

het op je in laat werken? Bespreek dit met elkaar? 
b. Is God ook op die plaatsen waar Hij niet gediend wordt (denk aan schuurfeesten, plekken 

waar veel alcohol vloeit, de plek waar jij zondige dingen doet). 
c. Wat zegt het jou als de Heere daar ook is? 
d. Welke dingen zou je in je leven bewust anders doen, als je je bedenkt dat de Heere echt 

overal aanwezig is? 
e. Is er ook troost in het weten dat de Heere overal aanwezig is? Deel ook dat met elkaar.  

 
4. In vers 37 en 38 legt Stefanus de link tussen Mozes en Jezus. 

a. Welke overeenkomsten zie je tussen Mozes en Jezus? 
b. Zoek met elkaar uit waarom Mozes de middelaar van het Oude Testament wordt 

genoemd.  
 
Lees Handelingen 7:41-43 
 
5. Stefanus wijst erop dat het volk Israël al in de woestijn, maar ook in het beloofde land de afgoden 

diende.  
a. Welke afgoden noemt Stefanus? 
b. Heb jij in je leven afgoden? Wanneer is iets een afgod? Hoe kom je van afgoden af? 

 

Lees Handelingen 7:44-50 
 
6. In het laatste stukje van zijn rede gaat Stefanus aanwijzen dat de Heere onder het volk woonde, 

maar tegelijkertijd door niemand te binden is.  
a. In Handelingen 6: 13 en 14 lees je dat Stefanus wordt beschuldigd van lasterlijke woorden 

tegen de tempel. Wat doet Stefanus in de verzen die jullie zojuist lazen uit hfst 7? 
b. God woont in de hemel. Heb je je hier een voorstelling van? Wat leren we uit de Bijbel 

over de hemel?  
c. Welke zaken kunnen ervoor zorgen dat het verlangen naar de hemel naar de achtergrond 

verdwijnt? Hoe is dat bij jou? 
d. Waar woon jij als de eeuwigheid aanbreekt? Deel je eerlijke verhaal met elkaar. \ 
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Lees Handelingen 7: 51-60 
 

7. Stefanus is best scherp als hij de Farizeeën bestraft. Hij noemt hen hardnekkigen en 
onbesneden van hart. 
a. Wat is verzet tegen de Heilige Geest? Verzet jij je tegen de Heilige Geest? 
b. Als Stefanus vandaag tegen zou prediken, wat zou hij zeggen? Hoe zou hij jou moeten 

noemen van de Heere? 
c. Wat is dat, je verzet tegen de Heere opgeven? Hoe doe je dat? 

 
8. Zoek in je Bijbel Markus 14 en Lukas 23 op.  

a. Zet op een rijtje welke overeenkomsten er zijn tussen het levenseinde van Jezus en het 
levenseinde van Stefanus. 

b. Of het nu de Joodse raad of de Farizeeën waren, beiden staan bekend als leiders van het 
volk, ook als het gaat om de Godsdienst. Bespreek met elkaar wat we hieruit kunnen 
leren als het gaat om verzet tegen God door mensen die met de Bijbel (in die tijd de 
Thora) zijn opgegroeid. 

 
9. Als Stefanus wordt gestenigd, sterft hij als de eerste martelaar van het Nieuwe Testament. Maar 

Stefanus sterft biddend, met in het zicht een staande Jezus. 
a. Zou jij bereid zijn om je leven voor de Heere op te geven? 
b. Spreek met elkaar over de vervolgde kerk. Wat kunnen we van hen leren? Welk voorbeeld 

geven zij ons? Wat zeggen zij over de kerk in het westen?  
c. Heb jij mensen in je leven die je nog niet hebt vergeven? Wat weerhoudt je om te 

vergeven? Kun jij bidden voor mensen die je iets hebben aangedaan?  
d. Welke troost kun je halen uit het feit dat Stefanus zag dat Jezus stond toen de hemel open 

ging?  
e. Wat zegt de titel van deze Bijbelstudie je? 
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Dag 6 “Reis vol blijdschap verder”  
 
Handelingen 8: 1-8 en 26-40  
 

 
In deze geschiedenis zien we een bijzonder tafereel. We komen de koets met de ambtenaar uit Ethiopië 
tegen. Voor hem was er geen plaats. Hij is niet gewenst. Het lijkt er op dat God hem zelfs niet wilde 
zien. Misschien ken jij dat ook wel in je eigen leven. Onderweg leest hij in Jesaja.  
 
Filippus laat zich leiden door de Heilige Geest en komt deze man tegen. De man vertelt dat hij uit Jesaja 
53 leest. Daar staat het allergrootste wonder in beschreven. Voor de man onbegrijpelijke woorden, 
maar vol passie legt Filippus ze uit. Een ontmoeting waarin woorden naar voren komen als: leiding, 
zoeken, onbegrip, evangelie, geloof, doop en vreugde in Jezus Christus. Mooie handvatten voor een 
blijde toekomst. 
 

1.  Is er iets wat jou aanspreekt? 
 
 
2.  Is er iets wat je niet begrijpt? 
 
 
3.  Is er iets waar je op kamp graag verder over wilt praten? 
 
 

Lees vers 14-17 van Handelingen 8. 
In Jeruzalem komt de bijzondere boodschap binnen dat de mensen in Samaria het Woord van God 
geloofden. Ze sturen Petrus en Johannes naar Samaria toe, die voor hen bidden en hen de handen 
oplegden. De Samaritaanse mensen ontvangen op dit gebed de Heilige Geest. 
 
1. Als jij morgen van gezinskamp thuis komt, wat zullen de mensen om je heen dan aan je merken? 

Hoe draag je iets uit van de afgelopen week? Gaat er dan een getuigenis van je uit, net als bij de 
Samaritanen? 

 
2. Zoek met elkaar uit waarom dit een bijzondere situatie is. Hierbij kun je denken aan de volgende 

vragen: 
- Waarom kwam de Heilige Geest pas toen Petrus en Johannes er waren? 
- Waren er altijd apostelen nodig om voor mensen te bidden om de Heilige Geest? Zo ja, 

waarom? Zo nee, waarom was dat hier dan wel? 
- Hoe keken Joden en Samaritanen naar elkaar? Waarom zou wat hier gebeurde voor een 

belangrijke verandering kunnen zorgen?   
 
3. Heb jij de Heilige Geest ontvangen? Hoe weet je dat? Hoe merk je dat Hij in je werkt? Deel dit met 

elkaar.  
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Lees Handelingen 8:26-40. 
 
4. De kamerling was op weg naar huis vanuit Jeruzalem. 

a. Zoek uit met elkaar waarom deze kamerling niet in de tempel mocht komen. Zie hiervoor 
onder andere Jesaja 56:7 en Deuteronomium 23:1 

b. Hoe gaan jullie om met mensen die ‘anders’ zijn dan je gewend bent in de kerk maar die 
toch ook Jezus willen volgen? 

 
5. Als de engel van de Heere Filippus de opdracht geeft om op weg te gaan, gehoorzaamt hij direct. 

Als hij bij de wagen van de kamerling is, en de Heilige Geest hem aanspoort om zich hierbij aan te 
sluiten, doet hij dat ook onmiddellijk. Zelfs met haast.  

a. Wat betekent het dat de Heere Filippus naar de man stuurt? Wat leer je hierin over de 
Heere? Wat betekent dit voor vandaag? Voor jou? 

b. Welke opdracht heeft de Heere voor jou, zowel algemeen als persoonlijk? 
c. Denk met elkaar na over de volgende begrippen: Roeping, gehoorzaamheid, leiding, 

keuzes maken. 
Op welke manier geef je hier een Bijbelse invulling aan? Wat zou dat voor jouw leven 
betekenen? 

 
6. De kamerling wilde graag begrijpen wat hij las in Jesaja. Lees met elkaar Jesaja 53: 7 en 8.  

a. Waarom is dit gedeelte eigenlijk het Evangelie in een notendop? Op welke manier vind je 
Jezus in dit gedeelte?  

b. Hoe zou jij dit gedeelte uitleggen aan iemand die niet bekend is met de Bijbel? 
c. Heb jij te maken met mensen om je heen die niets weten van de Bijbel? Hoe ga je daar 

mee om?  
d. Bespreek met elkaar hoe je op een eenvoudige manier het Evangelie kunt uitleggen aan 

mensen die niet bekend zijn met de Bijbel. Probeer dan vooral uit te gaan van mensen die 
ook de Bijbelse begrippen niet of niet goed kennen.  

 
7. Lees vers 36-38. 

De kamerling wil zich laten dopen, maar spreekt eerst een belijdenis uit. Schrijf je persoonlijke 
geloofsbelijdenis op, en deel deze met elkaar. Wie is de Heere voor jou? En waarom geloof je 
in Hem? 

 

 
8. De kamerling reisde zijn weg met blijdschap. Hij had een ontmoeting met Jezus gehad en wist dat 

Jezus met hem meeging. Jij gaat morgen ook weer op reis, naar huis.  
Hoe ga jij op reis? Wat neem je mee van kamp?  
 

9. Sluit met elkaar af door voor elkaar te bidden. Deel hiervoor persoonlijke gebedspunten met 
elkaar.  
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Ruimte voor aantekeningen 
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