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Inleiding
Diep geraakt’ is het jaarthema van de Pinksterconferentie 2022. Dit thema is
gebaseerd op Handelingen 2 waar Petrus op de Pinksterdag getuigt van Jezus’
dood en opstanding, en hoe de uitstorting van de Heilige Geest onderdeel is van
Gods plan. Deze boodschap maakte diepe indruk.
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? (2:37)
In dit verdiepingsboekje word je door middel van gerichte leesopdrachten,
achtergrondinformatie en reflectievragen meegenomen op een ontdekkingstocht
naar de achterliggende betekenis van dit vers. Zo ontdek je waarom de
boodschap van Petrus zo’n diepe indruk maakte, wie de hoorders toen waren,
welke betekenis ‘diep geraakt zijn in het hart’ heeft en welke uitwerking dit toen
had én nu nog steeds heeft.
Ik hoop dat ook jij bij het doornemen van dit verdiepingsboekje geraakt mag
worden door de prachtige Pinksterboodschap.

Jesse van Nes

Adjunct-directeur opleidingen
Evangelisch College

Je kunt dit verdiepingsboekje gebruiken voor persoonlijke studie of als
materiaal voor de invulling van een Bijbelstudie- of kringavond.
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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?
- Handelingen 2:37 -

Door welk
verhaal
worden de
luisteraars
diep geraakt?

Wie zijn de
luisteraars die
zo diep geraakt
worden?

Handelingen
2:37

Wat betekent
'diep in het hart
geraakt zijn'?
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Wat heeft diep
geraakt zijn
tot gevolg?

Door welk
verhaal worden
de luisteraars
diep geraakt?
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'Toen zij dit hoorden...'
'En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt…' (Hand. 2:37).
Laten we, voordat we verder lezen, eerst even stilstaan bij het woordje 'dit'.
Achter dit ene woordje schuilt een verhaal dat kennelijk de kracht had om de
luisteraars flink door elkaar te schudden. Om erachter te komen waarom dit de
luisteraars zo diep raakte, moeten we eerst twee andere vragen stellen. Wat is
het verhaal dat Petrus vertelt? En: tegen wie vertelt hij dit verhaal eigenlijk?
Lees Handelingen 2:1-21

Waarom verwijst Petrus naar de profeet Joël in zijn toespraak?
Het verhaal dat Petrus in Handelingen 2 vertelt, is het verhaal over het plan van
God en de rol van Jezus in dat plan. De aanleiding is de uitstorting van de Geest
over de discipelen. Jezus had hen gezegd dat, wanneer de Heilige Geest over
hen zou komen, zij de kracht zouden ontvangen om Zijn getuigen te zijn in
Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Op het
Pinksterfeest, toen de leerlingen bij elkaar waren, was het zover: een windvlaag,
tongen van vuur, de vervulling van de Heilige Geest, het spreken in vreemde
talen…
Om uit te leggen wat er gebeurd is, citeert Petrus de profeet Joël, die de dag van
de Heer had aangekondigd en het volk opriep om terug te keren tot God. Hoe?
Daar zou vooral het hart bij betrokken zijn: het volk zal vasten, treuren en rouwen.
Aan deze terugkeer is ook de belofte verbonden dat het volk gezegend zal
worden.
Twee zaken uit het citaat van Joël lijken belangrijk te zijn om de situatie van
Pinksteren uit te leggen. Ten eerste is dat de uitstorting van de Geest. 'En het zal
zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle
vlees'. En ten tweede: wanneer de dag van de Heer aanbreekt, dan zal ieder die
de naam van de Heer aanroept worden gered. Deze zaken zijn bijzonder
relevant voor de luisteraars op het Pinksterfeest in Jeruzalem: de Geest wordt
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uitgestort over de discipelen en dat blijkt het startpunt te zijn van de redding van
de velen aan wie het evangelie wordt verkondigd en die in Jezus gaan geloven.
Je zou zeggen: dat is goed nieuws. Het is tijd voor Israël om te gaan genieten
van de tijd die voor hen ligt. De Geest is uitgestort, de toekomst gloort!
Lees Handelingen 2:22-36

Wat is de rol van Jezus in het verhaal dat Petrus vertelt?
Laten we niet te snel gaan. De vervulling van de profetie en de vreugde die
daarmee in het verschiet ligt, ging niet zonder slag of stoot. Petrus vertelt dat er
wél iets is gebeurd: Jezus van Nazareth is door God tot het volk gezonden. Hij
heeft wonderen en tekenen verricht. Hij heeft de missie opgepakt die verwoord is
door de profeet Jesaja: 'De Geest van de Heere is op mij, omdat Hij Mij gezalfd
heeft (...) om aan armen het Evangelie te verkondigen (…) om aan gevangenen
hun vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen
weg te zenden in vrijheid (...)' (Lucas 5:18). De Messias heeft zijn werk gedaan,
maar heeft het moeten bekopen met de dood. Goed doende, werd Hij
voortdurend belaagd door de leiders in Jeruzalem. Zij belasterden Hem, op zoek
naar het moment dat ze Hem aan konden klagen en uit de weg konden ruimen.
Jezus werd door de Joodse leiders overgeleverd aan de Romeinse overheid - om
het werk af te maken. Laten we niet te snel gaan van de belofte van de Geest
naar de hoopvolle toekomst.
Lees het verhaal nogmaals globaal door en let er dan vooral op tegen wie
Petrus spreekt

Wie zijn zijn luisteraars?
Wanneer we het verhaal opnieuw lezen en letten op de mensen die naar Petrus
luisteren, dan valt het op dat Petrus het volk Israël als geheel aanspreekt.
Natuurlijk was niet het hele volk tegelijk in Jeruzalem op dat moment, maar de
luisteraars die worden genoemd zijn de 'godvrezende mannen uit alle volken die
er onder de hemel zijn' en 'Joden in Jeruzalem' (2:5). Zij worden specifiek als volk
aangesproken ('Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege
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aangewezen is' 2:22), en aangeklaagd ('Deze Jezus, die overeenkomstig het
vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u
gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigheden aan het kruis
gespijkerd en gedood.' 2:23). Hij spreekt hen direct aan als volksgenoten. En hij
eindigt zijn toespraak met de woorden: 'Laat dan heel het huis van Israël zeker
weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze
Jezus, Die u gekruisigd hebt' (2:36). Door de aanwezige Joden op het
Pinksterfeest zo aan te spreken, spreekt Petrus hen aan als geheel.
We hebben gezien dat Petrus in
Handelingen 2 de uitstorting van de
Geest plaatst in het verhaal van Joël
over de dag van de Heer en de
Wat zouden zijn woorden
hoopvolle beloften van God voor het
met je doen?
volk. Het is een verhaal dat zo maar een
Zouden je emoties positief zijn
goed gevoel teweeg zou kunnen
of negatief?
brengen: de belofte van de uitstorting
van de Geest wordt waargemaakt, we kunnen als volk de zegeningen van de
Heer gaan ontvangen.
Stel: je bent Jood, je kent Jezus
niet als de Messias en je staat op
de Pinksterdag te luisteren naar
Petrus

Echter, het verhaal over de belofte wordt doorkruist met een ander verhaal. Hij
die de belichaming was van Gods beloften, is aan een Romeins kruis gehangen.
Petrus windt er geen doekjes om: het volk Israël, vertegenwoordigd door de
luisteraars, is verantwoordelijk voor de dood van de Messias. Jezus, die kwam
om de missie van Israël te vervullen, is om het leven gebracht door zijn eigen volk.
Dat is het punt dat Petrus maakt.
Er zit iets onherroepelijks in de manier waarop het verhaal van Handelingen
verteld wordt. Jezus is overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis
uitgeleverd. De dood had niet het laatste woord, God wekte Jezus tot leven,
overeenkomstig de woorden van David uit Psalm 16: 'Want U zult mijn ziel in het
graf niet verlaten.' Wat er op Pinksteren gebeurt, is de vervulling van de profetie
van Joël. De volgelingen van Jezus ontvangen de kracht om tot aan de uiteinden
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van de aarde getuigen van Jezus te zijn. Het verhaal van Gods heil gaat
onherroepelijk door, ook het heil aan de Joden. Petrus was immers zélf een Jood
en wist dat hij één van de mensen was door wie de missie van God - met Jezus
Christus als nieuw vertrekpunt - door kon gaan. God gaat door met zijn verbond,
zie hiervoor ook de andere bijdragen in deze uitgave.
Echter, de luisteraars hebben nog een radicale omslag te maken. Door Petrus'
aanspraak ontdekken zij dat zij, waar het gaat over Jezus, geen mooie rol
hebben gespeeld in het verhaal van Gods heil. Het volk Israël, dat het volk van
de belofte is, wordt hier door Petrus als schuldenaar aangesproken. De luisteraars
- eerst buiten zichzelf, onzeker, soms spottend - worden nu zonder omhaal
verantwoordelijk gesteld voor de dood van de Messias. Ze blijken - onbedoeld aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan.
'En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt…'
In onze tijd lijkt het of mensen meer geneigd zijn om te veranderen wanneer
zij een positieve boodschap horen. Echter, de luisteraars van Petrus moesten
eerst goed in te spiegel kijken voordat zij deelgenoot konden worden van de
hoopvolle beweging van het evangelie.

Wat denk je, staan wij in deze tijd nog open voor een scherpe boodschap?
Heb je weleens ervaren dat een scherpe boodschap toch een positieve
uitwerking op je had?

9

Het verhaal dat
Petrus in Handelingen 2
vertelt, is het verhaal
over het plan van God
en de rol van Jezus in
dat plan.
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Wie zijn de
luisteraars die
zo diep geraakt
worden?
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Petrus' pinksterpubliek
Het publiek waar Petrus zijn pinkstertoespraak aan houdt wordt ‘diep in het hart
geraakt’ (Handelingen 2:37). De boodschap is dus aangekomen, zoveel is
duidelijk. Maar bij wie eigenlijk? Wie worden hier door Petrus bereikt? In de
eerste studie van dit verwerkingsboekje hebben we bij deze vraag al kort
stilgestaan. Het huis van Israël wordt aangesproken. In deze Bijbelstudie gaan
we dit antwoord verder uitdiepen. Daaruit blijkt maar weer dat een eenvoudige
vraag aan het tekstgedeelte, ineens de opening kan zijn voor een heel nieuw
perspectief. Verder ontdekken wie Petrus’ pinksterpubliek was, stelt zijn
pinksterpreek namelijk in een heel nieuw daglicht.
Het publiek: een verstrooid volk

In Handelingen 2:37 lezen we:
'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?'
Om te bepalen wie de ‘zij’ en de ‘wij’ uit 2:37 zijn, moeten we de het
omliggende gedeelte er bij pakken.
Lees Handelingen 2:5-11

Kijk op het kaartje om
te zien waar al deze
mensen vandaan
komen. Valt je iets op
aan de volgorde
waarin ze in de tekst
worden beschreven?

De mensen die onder Petrus’ gehoor zijn komen uit alle windrichtingen. Wij
zouden vandaag de dag zeggen: ze komen uit de ‘hele wereld’. Een brede
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waaier aan gebieden, rondom Jeruzalem en met Jeruzalem als centrum.
In zowel 2:5 als 2:10 beschrijft Lukas dit bonte gezelschap. Welke woorden
gebruikt hij daar?

Uit de beschrijvingen van 2:5 en 2:10 blijkt dat Petrus zich richt tot gelovige joden
en zogeheten ‘proselieten’ of ‘jodengenoten’. Dit waren niet-joden die zich tot het
Jodendom hadden bekeerd en zo van buitenaf onderdeel waren geworden van
het volk Israël en zich hielden aan de gebruiken en voorschriften.
We hebben dus twee kenmerken gevonden: allereerst zijn het joden en
proselieten die luisteren naar Petrus’ boodschap en ten tweede komen zij uit alle
hoeken en gaten van de toenmalige bewoonde wereld. De volgorde van de
gebieden in 2:5-11 vormt een cirkel die tegen de klok in rond gaat. Alsof iemand
met één draaiende beweging de mensen over de gebieden rondom Jeruzalem
heeft uitgespreid. Petrus houdt zijn toespraak dus niet zomaar aan de mensen die
er toevallig zijn, maar – zo blijkt – aan een verstrooid Israël; het verstrooide volk
van God. We lezen dan ook in 2:36 dat hij zich richt op ‘heel het huis van Israël’.
De mensen die op deze bijzondere pinksterdag zijn verzameld in Jeruzalem,
staan symbool voor het hele volk. Maar wel een volk dat op dat moment
verspreid over heel de wereld leeft. En dat zet alles in een bepaald licht.
De achtergrond: verstrooiing

Het volk van Israël is verstrooid over de
Let op hoe hier ook ‘het huis
toenmalig bekende wereld. Deskundigen
van Israël’ wordt
schatten in dat halverwege de eerste eeuw
aangesproken.
na Christus meer dan de helft van alle toen
Welke overeenkomsten
levende Joden buiten hun oorspronkelijke
tussen dit gedeelte en de
land woonde. Waar het Gods grote zegen
boodschap van Petrus in
voor Abrahams nageslacht was om als zijn
Handelingen 2:38 zie je?
volk, onder zijn heerschappij, in één land te
wonen - was het juist de grootste vloek om
uit dit land weggevoerd te worden en verspreid te worden over andere landen.
Je leest dit in Deuteronomium 28:58-68.
Lees Ezechiël 18:25-32
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Petrus’ publiek bij zijn pinkstertoespraak staat – zo zou je kunnen zeggen – onder
een vloek. De luisteraars leven op vreemde bodem. De essentie daarvan is dat ze
van God vervreemd zijn geraakt. Dat is waar de verstrooiing en de ballingschap
de tekenen van waren. Israël, vervreemd van God, moet nu ook in den vreemde
wonen, zoals ook de profeten aankondigden (zie bijvoorbeeld Jer.13:24;
Ez.5:7-13; 22:15; 36:19; Hos.9:17).
De grote vraag die op de achtergrond staat van deze verzamelde menigte als
Petrus zijn toespraak houdt is: wanneer komt er een einde aan de verstrooiing?
Wanneer is de terugkeer van het volk van God? Hoe zal dat gaan?
Voor verdere verwerking

Vluchtelingen zijn vandaag de dag volop in Nederland aanwezig. Verplaats
je eens in hun positie: wat maken zij mee nu ze op vreemde bodem moeten
leven?
Ken je in je eigen leven een periode waarin jij en God als het ware
‘vreemden’ van elkaar waren? Dat je niet thuis was bij God, maar als het
ware elders verbleef? Herken je daarin iets van waar Israël was?
Het doel: de terugkeer

De bovengenoemde vloek uit Deuteronomium 28 zou niet het laatste woord
hebben. Opheffing van de vloek lag in het verschiet, al in Deuteronomium zelf.
We lezen dit een hoofdstuk verderop.
Lees Deuteronomium 30:1-6

Hoe wordt Israëls terugkeer
beschreven? Wat zou er dan
gebeuren?
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Wat in Deuteronomium 30 al wordt
aangekondigd, zal door de profeten
verder worden opgepakt. De terugkeer
van Israël gaat gepaard met een inkeer
van Israël.

Lees Ezechiël 36:24-28

Welke overeenkomsten met Deuteronomium 30:1-6 zie je?
Welke dingen die je in deze twee gedeelten leest zie je plaatsvinden tijdens
de pinksterdag van Petrus’ toespraak?
Voor verdere verwerking

God hecht in de bovenstaande teksten er veel belang aan dat zijn volk zich met
het hele hart tot Hem keert. Dat wil zeggen: oprecht, authentiek en zonder
terughoudendheid.
Hoe kan je als gelovige en als kerk er aan werken oprecht, authentiek en
zonder terughoudendheid voor God te leven?
Welke concrete praktijken helpen daarbij?

De weg: diep geraakt

In Handelingen 2:37 hebben we gelezen:
'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?'
De menigte in Jeruzalem is diep geraakt. Dat is ook wat als eerste nodig is. Het
grote probleem dat regelmatig terugkeert in Handelingen, is dat men niet
openstaat om zich door het getuigenis van Christus te laten raken. Tegenover
diepgeraakte harten, staan dan dichtgeslibde harten (Handelingen 7:51, 28:2627).
Voor Petrus’ pinksterpubliek is dat anders. Het wordt door de boodschap van
Petrus recht in het hart getroffen. Petrus spreekt een verstrooid en verdwaald volk
toe, dat in zijn boodschap iets proeft van zijn oorspronkelijke thuis. Zijn thuis bij
God. We begrijpen dankzij de oudtestamentische achtergrond iets beter wat
daar, tijdens die toespraak, eigenlijk gebeurd is. Hier worden harten besneden,
hier vindt plaats wat de profeten al vooraf hadden gezegd. Israëls terugkeer
vangt aan met deze inkeer. Er wordt een begin gemaakt met de terugkeer van
het volk van God – terug naar God, waar het altijd al om draaide.
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Voor verder verwerking

Een volk met een ‘dichtgeslibd hart’ (een hart dat ‘vet’ is geworden zegt
Handelingen 28:27) heeft in feite een te hoog ‘geestelijk cholesterol’. Een
cholesterolgehalte dat door een ongezond geestelijk dieet is gekomen.
Welke dingen ben je in deze Bijbelstudie tegengekomen die bijdrage aan
een te hoog, geestelijk cholesterol?
Hoe ziet dat er uit voor jezelf, voor je gemeente, voor Nederland?
Neem de tijd om bij God te komen. Dat kan bijvoorbeeld op deze manier:
Wees stil, om tot rust te komen en je aandacht op God te richten.
Spreek uit naar God dat je je hart voor Hem openstelt.
Wees opnieuw stil: maak ruimte voor de Geest je met iets te raken.
Vraag: ‘wat moet ik doen?’ (Handelingen 2:38)
Spreek je bereidwilligheid naar God uit, maar ook je strijd en zorgen.
Bid om kracht en genade.
Vraag tot slot om vervulling met de Heilige Geest.
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Wat betekent
'diep geraakt in
het hart zijn'?
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Diep geraakt in het hart
De luisteraars van Petrus’ toespraak werden diep geraakt. Niet zomaar, maar
diep geraakt in hun hart omdat ze zonder het te beseffen hadden bijgedragen
aan de kruisiging van Jezus, de Messias. Het woord voor diep geraakt wordt ook
gebruikt voor het doorstoken worden met een scherp voorwerp. De
Statenvertaling geeft dit weer met ‘verslagen van hart’. In de Griekse vertaling van
het Oude Testament komt het ook voor. Het wordt daar vertaald met zwijgen
(o.a. Lev. 10:3; Psalm 4:5; Jes. 6:5) of wanhopig zijn (Ps. 109:16). ‘Diepgeraakt
in hun hart’ laat dus zien dat de luisteraars wanhopig zijn.
Ben jij ook wel eens diep in het hart geraakt door iets wat je zonder te weten
helemaal verkeerd hebt gedaan?

Dat de joodse hoorders van Petrus’ toespraak oprecht diep geraakt zijn blijkt uit
het vervolg. Ze vragen: Wat moeten we doen? (2:37b). Petrus geeft aan dat er
hoop is. Jezus, die ze gekruisigd hebben zonder het te weten, is ook degene
door wie ze in het reine met God kunnen komen. En als je bij de vorige vraag iets
anders hebt genoemd: het is nooit te laat om je tot Jezus te wenden.
Bekering & het hart

Diep geraakt worden in het hart wordt nauw verbonden met de oproep tot
bekering.
Lees Handelingen 2:38-39

Wat voor associaties heb
je bij het woord bekering?
Is bekering een actief of
passief proces? Of beide?
Waarom denk je dat?
Welke aanwijzingen in de
Bijbeltekst vind je hiervoor?
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Vele joden reageerden op de boodschap
van Petrus en voegden zich bij de apostelen
in de gemeente van Jezus Christus. Later in
het boek Handelingen zie je dat niet
iedereen bereid is om zijn/haar hart te
veranderen (zie o.a. Handelingen 7:54-60).
Gelukkig gebeurt het op andere momenten
wel. Dit was het geval bij Lydia uit Tyatira.

Lees Handelingen 16:14-15

Wat kom je te weten over Lydia in dit gedeelte?
Waarom accepteerde ze de boodschap van Paulus? En wat betekent dit
voor het proces van bekering en christen worden?
Als je dat nog niet hebt gedaan, wil je de HEER vragen om jouw hart te
openen? Zijn er dingen die zouden veranderen als je hart geopend zou
worden?
Als je dit al hebt gedaan, wat voor verschil maakte dit in je leven?
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Jezus, die ze
gekruisigd hebben
zonder het te weten, is
ook degene door wie
ze in het reine met God
kunnen komen.
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Wat heeft diep
geraakt zijn tot
gevolg?
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Wat moeten we doen?
De verheven Jezus heeft de Heilige Geest uitgestort over al wat leeft, vertelt
Petrus. Zijn toespraak raakt de luisteraars zo, dat zij in actie willen komen. ‘Wat
moeten we doen?’ Er staan inderdaad grote dingen te gebeuren als die Geest
hen vervult. En niet alleen in hun persoonlijke leven, maar ook in het
gemeenschappelijke leven. De uitstorting van de Geest heeft invloed op de
gemeenschap: ‘Wat voor gemeenschapsleven brengt die vervulling van de
Heilige Geest met zich mee?’ Je hoeft maar iets verder te lezen om Lucas’
antwoord op die vraag te ontdekken. Hij laat zien hoe die nieuwe gemeenschap,
vervuld van de Heilige Geest, er uit ziet. De aanwezigheid van de Geest van
God wordt niet alleen zichtbaar in een windvlaag en in vlammen als vuurtongen,
maar ook in het eensgezind samen zijn en in de zorg voor elkaar. [1]
Lees Handelingen 2:37-47 en 5:42

Leef je eens in, dat je één van de
hoorders van Petrus bent en je hebt zijn
woorden aanvaard. De volgende dag
neem je deel aan het onderricht van de
apostelen, het breken van het brood en
het gebed.
Hoe stel je je dat voor?
Waar ben je?
Wat zie je als je om je heen kijkt?
Hoeveel mensen zijn er?
Wat voor sfeer hangt er?

Lees nog eens 2:43-47 en noteer
een opsomming van alle
kenmerken die genoemd worden
over die eerste gemeenschap.
Denk aan:

Wonderen en tekenen door
de apostelen
Bijeen zijn
Alles gemeenschappelijk
hebben
Enzovoorts

[1] De tekenen die beschreven worden bij de uitstorting van de Heilige Geest zijn tekenen die direct verwijzen
naar het moment dat God zijn verbond heeft opgericht. Dat is beschreven in Ex.19 en 20. Het geluid van de
wind doet denken aan de storm die er was op de berg Sinaï en de vuurvlammen doen denken aan de
bliksemstralen die het volk zag toen God verscheen en ging spreken. Net als in Ex.19 verschijnt God zelf op het
Pinksterfeest. Daarnaast is vuur in de bijbel regelmatig een beeld van Gods aanwezigheid, zie bijvoorbeeld
Ex.3:2, 13:21-22, 14:24, 19:18, 24:15-17.
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Als jij werd uitgenodigd voor deze
gemeenschap, wat zou
je eerste reactie zijn?

Dat klinkt veel te socialistisch!
Geweldig, daar wil ik bij horen!
Het klinkt leuk, maar past niet bij
mij
Sommige dingen verkoop ik echt
niet!
Of nog iets anders...?

Valt het je op dat zowel in 2:41-47
en in 5:42 de volgende woorden
herhaald worden? Waarom zou
Lucas dat hebben gedaan, denk je?

Onderricht
Elke dag/dagelijks
In de tempel en bij elkaar thuis

Het contrast tussen twee tempels

Lucas beschrijft dus een gemeenschap die vervuld is met de Heilige Geest. Hij
herhaalt onderdelen van deze beschrijving in 5:42. Door deze herhaling van
enkele woorden laat Lucas zien dat het deel van 2:41-5:42 een afgerond
geheel vormt.[2] Het is dan interessant en inzicht gevend om te onderzoeken
hoe hij dit deel van 2:41-5:42 heeft opgezet. Bijbelschrijvers communiceren
namelijk niet alleen met de woorden, maar zij geven ook inhoud mee met de
opbouw en structuur van hun teksten.
Als je de opbouw van 2:41-5:42 bekijkt, zie je dat Lucas deze gebeurtenissen
zó heeft beschreven, dat de geschiedenis over de verkoop van bezittingen in het
midden staat. Je kunt zijn opbouw vergelijken met een ui:
De buitenste schil wordt gevormd door een beschrijving van de nieuwe
gemeenschap.
De volgende schil gaat over de genezingen en het conflict met het
Sanhedrin.
De kern van de ui bestaat uit de omgang met geld en goed in de nieuwe
gemeenschap.

[2] In de tijd van Lucas werd niet gewerkt met hoofdstuk- en versnummers. In zijn tijd fungeerden ‘herhalingen’ in
de tekst voor de hoorders en lezers als structurering en hulp bij het memoriseren van de inhoud.

23

In schema:

2:41-47 | hoe de nieuwe gemeenschap functioneert.
3:1-31 | de genezing en het conflict met het Sanhedrin in de tempel.
4:32-5:11 | hoe de nieuwe gemeenschap functioneert en voor
elkaar zorgt.
5:12-41 | opnieuw genezingen en opnieuw een conflict met het
Sanhedrin in de tempel.
5:42 | hoe de nieuwe gemeenschap functioneert.

In de buitenste twee schillen van de ui laat Lucas het contrast zien tussen de oude
gemeenschap (de oude tempel) en de nieuwe gemeenschap (de nieuwe
tempel).
De oude tempel: de joodse leiders, het Sanhedrin, en hun woede. Zij bieden
een stevig verzet tegen de apostelen, ze willen ze zelfs ter dood brengen.
De verkondiging van de opstanding van Jezus (4:2) zit hen dwars. Ze voelen
zich bedreigd, omdat de apostelen hen aansprakelijk stellen voor de dood
van Jezus (5:28-30). Ze zijn tégen Jezus in plaats van Zijn volgeling. Vanuit
hun machtspositie betwisten zij het bestaansrecht van de gemeenschap van
Christus en willen ze die te gronde richten.
De nieuwe tempel: dit is de gemeenschap onder leiding van de apostelen.
Hier wordt de opgestane Jezus in woord en daad verkondigd. Onderricht en
herstel van ziekte en armoede gaan hand in hand met de oproep tot
bekering. In deze tempel kunnen mensen Gods gunst en helende
aanwezigheid zoeken en vinden.
In de kern staat een gedetailleerde beschrijving van hoe de nieuwe
gemeenschap functioneert (4:33-34): ‘Er was grote genade over hen allen.
Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed, aan ieder werd
uitgedeeld naar dat men nodig had.’
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Lees Lucas 4:16-22 en Jesaja 61:1-2

Jezus vertelt hier dat met zijn komst het
genadejaar van de HEERE, oftewel
het ultieme jubeljaar, aanbreekt. In
Handelingen lezen we hoe de
gemeente dit jubeljaar uitleeft en
realiseert.
Hoe ziet dat jubeljaar eruit?
Wat zegt dit over Gods wens
voor zijn volk?
En wat zegt dit over God zelf?

Lees instructies voor het jubeljaar
in Deuteronomium 15:4-6 [3]

Welke (woordelijke)
overeenkomsten zie je tussen
deze passage en Handelingen
4:32-35?
Welke andere verbanden zie je
tussen deze twee passages?
Wat betekent het principe –
niemand van u zal in armoede
leven - vandaag voor ons?

Lucas laat met deze opbouw en het contrast tussen de oude en de nieuwe tempel
zien, dat God in de nieuwe tempel woont. De oude tempel heeft afgedaan.
Deze nieuwe tempel doet immers wèl wat Jezus heeft aangekondigd en is
begonnen. Door zijn Geest zet Hij dit werk in de gemeente voort.
Welke kenmerken van de tempel en het jubeljaar zie jij in jouw kerkelijke
gemeenschap?
Waarin kun je als gemeente nog groeien?
Hoe zie je je eigen rol daar in?
Dank en bid dat jouw gemeenschap ook mag functioneren in het laten zien van
Gods zorg voor de armen. En dat zij zo een gemeenschap kan zijn waar mensen
Gods gunst en helende aanwezigheid zoeken en vinden.

[3] Lees eventueel voor nog meer achtergrond wat Leviticus 25 schrijft over het jubeljaar.
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De aanwezigheid
van de Geest van God
wordt zichtbaar in het
eensgezind samen zijn
en in de zorg voor
elkaar.
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De rol van de
Heilige Geest
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'U zult de gave van de Heilige Geest
ontvangen'
In Handelingen 2:38 wordt de Heilige Geest beloofd aan wie zich bekeert en
laat dopen. De Geest woont in gelovigen, vervult gelovigen (Handelingen 4:8,
31; 6:10; 7:55) en nog veel meer. In deze bijdrage volgen we hoe de Heilige
Geest de christelijke gemeente trouw helpt de opdracht om getuige van Jezus te
zijn te vervullen.
Helemaal aan het begin van Handelingen wordt duidelijk beschreven wat de
gave van de Heilige Geest zal doen. Als de leerlingen vragen wanneer het
Koninkrijk van Israël hersteld gaat worden, geeft Jezus geen antwoord, maar een
opdracht: ‘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' (Handelingen 1:8).
Deze opdracht bevat drie cirkels. De
leerlingen zullen getuigen in Jeruzalem,
Judea en Samaria, tot aan het uiterste der
aarde. Als we dan kijken naar de situatie in
het boek Handelingen, dan zien we dat de
gemeente in Handelingen terughoudend is
in het uitvoeren van deze opdracht.
Het evangelie naar Samaria

Handelingen 1-7 beschrijft de tijd in Jeruzalem. De kerk in Jeruzalem is trouw
getuige, maar lijkt niet bezig te zijn met uitbreiding. In Handelingen 8 vindt er een
belangrijke verschuiving plaats.
Lees Handelingen 8:1-7

Naar welke plekken verspreidt het Evangelie zich in dit gedeelte?
Wat was de aanleiding voor deze verspreiding?
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Het Evangelie naar Ethiopië
Lees nu Handelingen 8:26-40

Hoe zou je de rol van Filippus en de rol van de Geest beschrijven in deze
passage?
Wat is het resultaat van deze ontmoeting van Filippus met de Ethiopische
kamerheer?
Het zojuist gelezen verhaal toont duidelijk de rol van de Heilige Geest in de
opdracht om getuigen te zijn over grenzen heen. In het vervolg van Handelingen
blijkt dit ook.
Het Evangelie naar de heidenen in Caesarea
Lees nu Handelingen 10:1-8

Wat wordt er beschreven over
Cornelius’ handelen?
Wat krijgt Cornelius te horen
van de engel?

In Handelingen 10:9-33 ontvangt Petrus
een visioen en besluit hij op bezoek te
gaan bij de heidense godvrezende
Cornelius.

Lees deze verzen

Bespreek wat je opvalt aan Petrus’ houding om naar Cornelius te gaan
Hoe zou je dit omschrijven en waarom?
Waarom had een deel van joden er veel moeite mee dat het Evangelie ook
voor de heidenen bestemd was, zonder dat ze zich aan de wetten van
Mozes moesten houden? Dit blijkt onder andere uit Handelingen 11:2-3;
15:1-7; 22:21-22
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Lees nu Handelingen 10:34-48 en 11:1-18

Wat zegt Petrus in zijn preek over de verhouding tussen joden en heidenen?
Was dit een nieuw inzicht voor hem?
Wat staat er in de tekst over de rol van de Heilige Geest in Handelingen
10:44-47?
Hoe reageren de verschillende groepen in deze Bijbelpassages op de
uitstorting van de Heilige Geest?
Hoe wordt de rol van de Heilige Geest in Handelingen 11:1-18 beschreven
en hoe draagt dit bij aan de uitbreiding van de gemeente in Handelingen?

De Heilige Geest en de verspreiding van het Evangelie op Paulus’
zendingsreizen

De start van de eerste zendingsreis van Paulus en Barnabas wordt beschreven in
Handelingen 13.
Lees Handelingen 13:1-4

Hoe zou je beschrijven wat de leiders in Antiochië doen in vers 1-2?
Hoe wordt de rol van de Heilige Geest in dit gedeelte beschreven?
Zouden Paulus en Barnabas op pad zijn gegaan zonder de leiding van de
Heilige Geest? Waarom denk je dat wel of niet?
Enkele hoofdstukken later komt er opnieuw een grens in het zicht. De grens tussen
Azië en Europa.
Lees Handelingen 16:1-15

Waar wilde Paulus heengaan volgens
de tekst?
Wat is de reden volgens de tekst
waardoor Paulus’ plannen veranderen?
Hoe zou je het handelen van de
Heilige Geest hier omschrijven? En wat
is het resultaat ervan in vers 13-15?
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Voor verdere verwerking

In deze Bijbelstudie hebben we de rol van de Heilige Geest gevolgd om de
grenzen te doorbreken. Dit getuige zijn was verbonden aan de vraag wanneer
het Koninkrijk hersteld zou worden, helemaal aan het begin van het boek.
Opmerkelijk genoeg zijn Koninkrijk van God en getuigen over Jezus ook de
sleutelwoorden in het slot van Handelingen (Hand 28:30-31).

Tot besluit van deze studie is er nog een aantal vragen om verder over na te
denken

Wat is op dit moment je beeld van de Heilige Geest?
Zou je zeggen dat het goed gaat met je op dit moment? Mocht je
momenteel door een erg pittige tijd heen gaan, vraag de Heilige Geest om
vrede in je hart en neem de tijd om hier ook met andere gelovigen en evt.
kundige professionals over door te spreken.
Als je zegt dat het goed met je gaat: zijn er plekken in jouw leven waar de
Geest jou mag uitdagen om meer voor Jezus te leven? Hoe zouden jouw
relaties, woonplaats en/of werkomgeving er dan uit gaan zien?
Zijn er grenzen in jouw leven waar je (nog) niet bereidt bent overheen te
gaan om Jezus bekend te maken? Aan wat voor type grenzen denk je hierbij
voornamelijk?
Zijn er blinde vlekken/ grenzen die je waarneemt bij de kerk in Nederland in
het algemeen als het gaat om het goede nieuws van Jezus en zijn Koninkrijk
bekend te maken?
Als je bij de vorige vraag blinde vlekken kon bedenken, zou je beschikbaar
willen zijn om op die plekken getuige te zijn?
Als je geen enkele blinde vlek kon bedenken, bezoek dan eens de website
van no-choice.nl of kijk of er een seminar is tijdens Opwekking die jou hierin
kan prikkelen.
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Over het Evangelisch College
Het Evangelisch College is een breed-kerkelijk opleidingsinstituut voor
volwassenonderwijs in Nederland. We geloven in de kracht, pracht en relevantie
van Gods Woord, bieden inspirerend en gedegen onderwijs, met als doel
christenen toe te rusten in Bijbelkennis, navolging van Jezus Christus en het
vervullen van een (leidinggevende) taak in kerk en samenleving.
Wij helpen jou om de Bijbel op te pakken!
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EC-Bijbelcursus: in 4-jaar door de Bijbel

Wil jij je kennis van de Bijbel verdiepen en meer geworteld raken in je geloof?
Tijd maken om Gods woorden te leren kennen, met haar achtergronden en
verbanden? Pak dan de Bijbel op met onze EC-Bijbelcursus! Deze cursus is te
volgen op ruim 55 leslocaties én online.
Deeltijdopleidingen op hbo-niveau

Zoek je naar een studie, kennis en vaardigheden voor je persoonlijke vorming, je
rol in de kerk of in de samenleving? Wij bieden op hbo-niveau onderwijs aan
waarin je onderwezen wordt vanuit vakkennis, passie en geloof.
Kies uit onze deeltijdopleidingen op het gebied van Bijbel, theologie,
missionair werk, pastoraat, jongerenwerk, prediking en leiderschap.
Ga naar www.evangelisch-college.nl/opwekking
en ontdek welke studie bij jou past!

Meer weten over ons studieaanbod?

Bezoek de onlinformatieavond
Woensdag 22 juni 20:00 - 21:30 uur online via Zoom
www.evangelisch-college.nl/
opwekking

Vraag een
onderwijsgids aan
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Over Opwekking
Opwekking verlangt naar geestelijke vernieuwing in ons land. Als meer dan de
helft van de Nederlanders aangeeft niet meer te geloven, is er nog veel werk te
doen. We geloven dat God zijn kinderen oproept en toerust om de kracht van
Gods koninkrijk zichtbaar te maken in ons dagelijks leven. Als we vervuld zijn met
de kracht van de Heilige Geest, zal het licht van Jezus door ons heen stralen en
kunnen we Nederland bekendmaken met het evangelie van Jezus Christus.
Die visie en dat verlangen werkt door in al onze activiteiten en uitgaven.
Al ruim 60 jaar mogen we een boodschap van geloof, hoop, liefde en
geestelijke groei delen met Nederland. We willen christenen opbouwen in hun
geloof en toerusten om hun plek in deze wereld in te nemen.
Dit doen we onder andere op onze Pinksterconferentie, die dit jaar in het teken
staat van het thema 'Diep geraakt'. Hier hoor je preken over het thema en kun je
seminars volgen.
Wil je aan de hand van dit verdiepingsboekje de preken terugkijken? Dat kan:
www.digitalepinksterconferentie.nl
Of scan de QR-code:
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