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DISCIPELSCHAP.     LES 28 
 

1 GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.  

 

2 UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

GENESIS 16:1 – 19:29 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Genesis 16:1 – 19:29). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat 

hij deelt.  

 

3 MEMORISATIE (20 minuten)             [HET EVANGELIE] 

(2) PREDIKER 12:14  

 

A. MEDITATIE (over een Bijbelgedeelte) 
 

Lees Prediker 12:1,5-7,13-14. “Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen 

en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer. ..... Je durft geen heuvel te beklimmen, 

de weg is vol gevaar. De amandelboom behoudt zijn wintertooi, de sprinkhaan sleept zich voort, de kapperbes droogt 

uit. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis, een klaagzang vult de straat. Voordat het zilverkoord wordt weggenomen, de 

gouden lamp gebroken, de waterkruik in stukken valt, het scheprad bij de put wordt stukgebroken. Wanneer het stof 

terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven 

heeft gegeven. ..... Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt 

voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.” 
 

Schrijf het memorisatievers als volgt op het bord. Schrijf de tekstverwijzing ook aan de onderkant en achterkant van je 

memorisatiekaartje.  
 

(2) De straf voor de zonde  

Prediker 12:14 

  

 
 

Want God oordeelt over elke daad, 

ook over de verborgen daden, 

zowel over de goede als de slechte. 

 

Prediker 12:14 

 Prediker 12:14 

 

 

Er zijn twee manieren waarop God zonde straft. 
 

1. God straft zonde door tegenwoordige oordelen. 
 

Lees Galaten 6:7-8. “Vergis u niet, God laat niet met Zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de 

akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.” 

God heeft wetten in Zijn schepping ingebouwd. Wanneer deze wetten overtreden worden, brengen zij straf met zich 

mee. Bijvoorbeeld, als je de wet van zwaartekracht overtreedt, kun je een lelijke smak maken.  
 

God heeft ook geestelijke en morele wetten in mensen ingebouwd. Denk aan de gevolgen wanneer deze wetten 

overtreden worden. Als mensen niet voor de aarde en zijn natuur zorgen, laat God toe dat het water verontreinigd en de 

aarde bezoedeld word en dat heeft allerlei ziekten tot gevolg. Als mensen lui zijn en niet willen werken, laat God toe dat 

zij arm worden en honger lijden. Wanneer mensen elkaar haten en met elkaar vechten, laat God toe dat zij elkaar 

vernietigen. Als mensen corrupt zijn in handel en industrie, laat God toe dat hun zaak en de maatschappij in elkaar stort. 

Als regeringen tiranniseren en hun onderdanen onderdrukken, laat God toe dat hun land door burgeroorlog geteisterd 

wordt. Op dergelijk manieren halen de gevolgen van de zonden de zondaar in. Mensen zaaien zonden en God laat toe 

dat zij straf oogsten. Gods tegenwoordige oordelen zijn in Zijn schepping ingebouwd: zonde wordt op een of ander 

manier gestraft. Niemand kan Gods wetten overtreden en ermee wegkomen. De straf voor de zonde zal de zondaar 

meestal inhalen!  
 

2. God straft zonde door het laatste oordeel. 
 

Lees Hebreeën 9:27. “Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel.”  
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De Bijbel zegt dat de dood niet het einde is! Na de dood volgt het laatste oordeel! Aan het einde van de menselijke 

geschiedenis op deze aarde zal Jezus Christus terugkeren om de aarde en alle mensen die ooit geleefd hebben in het 

laatste oordeel te oordelen. Dan zal Jezus Christus de christenen van de niet-christenen (ongelovigen) scheiden. 
 

 (1) Niet-christenen zullen geoordeeld worden. 

Zij zullen geoordeeld worden voor hun tekortkomingen (Matteüs 25:41-46). Zij zullen geoordeeld worden voor al het 

kwaad dat zij gedaan hebben (Prediker 12:14). Zij zullen geoordeeld worden voor hun ongeloof en verwerping van 

Jezus Christus (Johannes 3:18,36). En zij zullen geoordeeld worden omdat zij de God van de Bijbel niet erkennen en het 

evangelie niet gehoorzamen (2 Tessalonicenzen 1:8-9). Zij zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer. Zij 

zullen Zijn goedheid en barmhartigheid niet ervaren, maar alleen Zijn toorn. Hun staat een eeuwige bestraffing en de 

hel te wachten (Matteüs 25:41; Openbaring 21:8).  
 

 (2) De christenen zullen ook geoordeeld worden. 

Zij zullen geoordeeld worden voor hoe zij het christelijke (verloste) leven geleefd hebben (2 Korintiërs 5:10;  

1 Korintiërs 3:10-15). Maar zij zullen niet tot de eeuwige verdoemenis veroordeeld worden, omdat zij door hun geloof 

in Jezus Christus al van de dood naar het leven zijn overgegaan (Johannes 5:24). “Er is nu geen verdoemenis voor hen 

die in Christus Jezus zijn” (Romeinen 8:1).  
  

B. MEMORISATIE EN REPETITIE 
 

1. Schrijf het Bijbelvers op een kaartje of op een bladzijde van een notitieboekje.  

2. Leer het Bijbelvers op de juiste manier uit je hoofd. (2) De straf voor de zonde. Prediker 12:14. 

3. Repeteer. Overhoor het laatst gememoriseerde Bijbelvers twee aan twee.  

 

4 BIJBELSTUDIE (70 minuten)           [GEMEENTE / KERK] 

DE EVANGELISATIE TAAK VAN DE GEMEENTE. HANDELINGEN 5:12-42 

 

Maak gebruik van de vijf stappen methode en doe samen Bijbelstudie uit Handelingen 5:12-42. 
 

STAP 1. LEES.            GODS WOORD 

Lees. We gaan Handelingen 5:12-42 met elkaar bestuderen.  

Laat ieder groepslid om de beurt één vers uit dit Bijbelgedeelte voorlezen.  
 

STAP 2. ONTDEK.                     WAARNEMINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?  

Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? 

Schrijf op. Zoek  één of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op 

in je Bijbelstudie notitieboek.  

Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in 

de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen 

dan deze. 
 

Ontdekking 1. Hoe God een heel moeilijke situatie verandert in een overwinning voor het 

evangelie.  
 

Let op het woordje “maar” in dit Bijbelgedeelte.  
 

 (1) Maar God opent gesloten deuren (Handelingen 5:12-20). 

In Handelingen 5:12-20 lezen we dat de vijanden de apostelen in de gevangenis wierpen. Het lijkt dan of de apostelen 

niet meer het evangelie kunnen verkondigen.  
 

Maar in vers 19 lezen we hoe God een heel moeilijke situatie in een overwinning voor het evangelie keerde. “Maar  

’s nachts opende een engel van de Heer de deuren van de gevangenis en bracht hen naar buiten.” De vijanden konden de 

apostelen niet stoppen om het evangelie te verkondigen! Wat een contrast! De vijanden gooien de christenen in de 

gevangenis, maar God opent de deuren van gevangenissen! “Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt 

Hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer 

Hij sluit, kan niemand openen: Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat 

iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt mijn 

naam niet verloochend” (Openbaring 3:7-8)! 
 

 (2) Maar God stuurt hen terug om het evangelie te verkondigen (Handelingen 5:21-26),  

In Handelingen 5:21-26 lezen we dat de vijanden ondertussen zich gereedgemaakt hebben om de apostelen een 

schijnproces aan te doen. Zij riepen het hoogste gerechtshof in religieuze zaken, de Joodse Raad, bijeen zoals zij dat 

ook bij Jezus hadden gedaan. De Joodse Raad kon overtreders heel streng straffen. Het leek erop alsof de Joodse Raad 

die dag de apostelen gingen afmaken.  
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Maar in vers 22 lezen we hoe God een heel moeilijke situatie in een overwinning voor het evangelie keerde. “Maar toen 

de wachters daar (bij de gevangenis) kwamen, troffen ze hen er niet aan.” Ze keerden terug om verslag uit te brengen. 

De deuren van de gevangenis waren gesloten en de wachten stonden buiten op wacht. Maar de apostelen waren niet in 

de gevangenis! Ze konden hen niet voor het gerecht slepen. De Joodse Raad was erg verlegen met de situatie totdat 

iemand bericht bracht dat de apostelen nota bene mensen in de tempel aan het onderwijzen waren! Wat een contrast! De 

vijanden bereiden een schijnproces tegen de christenen voor, maar de christenen gingen door mensen op de meest 

openbare plaats het Woord van God te onderrichten!  
 

 (3) Maar God geeft hen vrijmoedigheid om te getuigen van Jezus Christus (Handelingen 5:27-32).  

In Handelingen 5:27-32 lezen we dat de Joodse Raad de apostelen al eerder verboden had om het evangelie over Jezus 

Christus te verkondigen en dat zij nu de apostelen beschuldigden van overtreding van hun wet. Zij beschuldigden de 

christenen dat zij de leiders in Israël in een slecht licht stelden in de ogen van het volk. 
  

Maar in vers 29 lezen we hoe God een heel moeilijke situatie in een overwinning voor het evangelie keerde. De 

apostelen antwoordden, “Maar (Grieks: de) men moet God meer gehoorzamen dan de mensen!” God had hen bevolen 

het evangelie aan alle mensen te verkondigen en geen regering of gerechtshof heeft het recht of het gezag om Gods 

bevel tegen te gaan! Daarom verkondigden de apostelen het evangelie zelfs aan de Joodse Raad! Ze verkondigden hen 

de dood en opstanding van Jezus Christus en de noodzakelijkheid om zich te bekeren en vergeving van zonden te 

ontvangen. En zij zeiden dat de mens die gehoorzaam aan God zou worden de Heilige Geest zou ontvangen. Wat een 

contrast! De vijanden beschuldigden en dreigden de christenen, maar God gaf de christenen nog grotere moed en 

vrijmoedigheid om het evangelie zelfs aan hun vijanden en rechters te verkondigen (zie Matteüs 10:17-18)! 
 

 (4) Maar God maakt dat zelfs een vijand hun kant kiest (Handelingen 5:33-39).  

In Handelingen 33-39 lezen we dat sommigen van hun vijanden heel erg boos werden en de apostelen wilden doden. 

Het leek bijna alsof zij de apostelen gingen stenigen.  
 

Maar in vers 34 lezen we hoe God een heel moeilijke situatie in een overwinning voor het evangelie keerde. “Maar toen 

stond een van hen op, een farizeeër die Gamaliël heette en die als leraar van de wet bij het hele volk in aanzien stond. 

Hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen.” God maakte dat een van de vijanden tussenbeide 

trad. Gamaliël was één van de rechters en hij waarschuwde de andere rechters dat zij niet overhaast moesten handelen, 

want het zou wel eens kunnen blijken dat zij tegen God vochten! Wat een contrast! De vijanden maken plannen om de 

christenen te doden, maar God gebruikt één van de vijanden om hun boze plan te stoppen. “Als de weg die iemand gaat 

de HEER behaagt, doet hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten (Spreuken 16:7)!  
 

 (5) Maar Gods mensen gaan door om God te gehoorzamen (Handelingen 5:40-42).  

In Handelingen 5:40-42 lezen we dat de vijanden de apostelen martelden door hen met een zweep 39 slagen op de rug te 

geven. Aan de touwen van de zweep waren stukjes steen en metaal gebonden om de ruggen van de apostelen open te 

rukken. De vijanden gaven de apostelen weer een bevel niet in de naam van Jezus Christus te spreken. Weer eens lijkt 

het alsof de regering de apostelen door marteling konden stoppen het evangelie te verkondigen.  
 

Maar in vers 41en 42 (HSV) lezen we hoe God een heel moeilijke situatie in een overwinning voor het evangelie 

keerde. “Zij dan (Grieks: oun) gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig 

geacht waren, omwille van Zijn Naam smaadheid te lijden. En zij hielden niet op om iedere dag in de tempel en bij de 

huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.” De apostelen verdroegen de marteling door hun vijanden 

met blijdschap, omdat zij deel gekregen hadden aan het lijden van Jezus Christus. De apostel Paulus zegt, “Ik ben blij 

dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van 

Zijn lichaam, de Kerk” (Kolossenzen 1:24)! Wat een contrast! De vijanden gebruiken grof geweld en marteling om de 

christenen tot zwijgen te brengen, maar de christenen gaan door met God meer gehoorzaam te zijn dan de corrupte 

overheden van mensen! De vijanden gaan door met verdrukking en vervolging van christenen, maar de christenen 

volharden in de verkondiging van het evangelie op elke plaats! 
 

 

5:29 

Ontdekking 2. God is het hoogste gezag. 
 

“Maar men moet God meer gehoorzamen dan de mensen!” Wat is het hoogste gezag in deze wereld? Een overheid heeft 

van God gezag gekregen om te regeren (Romeinen 13:1-7), maar een overheid kan ook corrupt en vijandig zijn 

(Openbaring 13:1-10). Handelingen 5:29 leert duidelijk dat de God van de Bijbel het hoogste gezag in het universum is 

en dat mensen eerder de God van de Bijbel moeten gehoorzamen dan de vijandige regeringen en godsdienstige leiders 

van landen! Niets en niemand mogen christenen verhinderen het evangelie aan alle mensen te verkondigen! 

 

STAP 3. VRAAG.               UITLEG 

Overweeg. WELKE VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN? 

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Handelingen 5:12-42 te begrijpen en vragen te stellen over wat we 

nog niet begrijpen.  

Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? 

hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek. 
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Oplezen. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te 

schrijven, laat ze om de beurt in de kring hun vraag oplezen.  

Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken. 
 

5:16 

Vraag 1. Hoe moet ik de schaduw van Petrus, die genezing brengt, uitleggen? 
 

Aantekeningen. Handelingen 5:14-16 (HSV) staat, “En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, 

menigten van zowel mannen als vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en 

ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. 

En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door 

onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen.”  
 

Deze beschrijving heeft niets met bijgeloof te maken! Het is een historische beschrijving van geloof in Jezus Christus 

en Zijn vermogen mensen op wonderbaarlijke wijze te genezen. Het was niet het wonder dat tot hun geloof leidde, maar 

hun geloof dat tot het wonder leidde! De mensen die geloofden handelden in geloof!  
 

Soortgelijke gebeurtenissen vonden in de Evangeliën plaats. Een vrouw raakte het kleed van Jezus aan en werd van haar 

ongeneeslijke ziekte genezen (Markus 5:27-30). In Gennesaret legden mensen hun zieken op de markten “en smeekten 

Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden 

gezond” (Markus 6:55-56 HSV). Een Romeins overste van duizend soldaten geloofde dat Jezus zijn dienaar kon 

genezen zonder dat Jezus hem aanraakte en zelfs zonder dat hij aanwezig was en Jezus genas hem (Matteüs 8:8-10). 

Deze historische gebeurtenissen zijn een sterk bewijs van het geloof van mensen in Jezus Christus en zijn vermogen 

mensen te genezen.  
 

Zo was het ook hier. Het behaagde God dat zelfs de schaduw van de apostel Petrus (Handelingen 5:16) hetzelfde effect 

met betrekking tot een wonder zou hebben als de woorden en gebaren van de apostelen bij andere gelegenheden 

(Handelingen 3:6). Zo behaagde het God ook dat wanneer doeken (die om het hoofd gedragen werden en gebruikt 

werden om zweet af te vegen) en schorten (die werklui droegen) van de huid van Paulus (die hem had aangeraakt) naar 

zieken gebracht werden, hun ziekten hen verlieten en boze geesten uitgingen (Handelingen 19:11-12). Deze 

voorbeelden staan in de historische context en zijn dus geen onderwijzingen hoe zieke mensen genezen dienen te 

worden.  
 

De wonderen van de apostelen waren eerder het gevolg van hun geloof dan de oorzaak van hun geloof! De mensen 

geloofden in Jezus Christus en de boodschap die de apostelen verkondigden. Daarom hadden zij ook geloof om hun 

zieken naar de apostelen te brengen om genezing te mogen ontvangen. Het middel waardoor God hen genas: hetzij door 

het gesproken woord, hetzij door een handgebaar, hetzij door stukken kleding of schaduwen, hetzij door aanraking of 

geen aanraking is niet belangrijk, omdat Jezus Christus Zelf de Heelmeester is, Degene Die alle macht (gezag) in de 

hemel en op de aarde heeft.  
 

 

5:29 

Vraag 2. Wat zijn de grenzen voor alle menselijk gezag?  
 

Aantekeningen. Petrus zegt, “Maar men moet God meer gehoorzamen dan de mensen!” In hoeverre moeten christenen 

dan de wereldse overheden gehoorzamen? In de Bijbel zijn zeven relaties van gezag en onderwerping te onderscheiden. 

Christenen moeten zich aan de door God gestelde gezagsdragers onderwerpen. Geen enkel gezag op de aarde is 

absoluut of onbeperkt! Alleen de God van de Bijbel heeft absoluut en onbeperkt gezag! God delegeert een deel van Zijn 

gezag aan zes andere leiders hier op de aarde. Deze leiders zijn verantwoordelijk tegenover God voor de uitvoering van 

hun taak. En deze leiders zijn verantwoording aan God verschuldigd hoe zij hun taak uitgevoerd en hun gezag gebruikt 

hebben. De zeven relaties van gezag en onderwerping zijn als volgt:  
 

 (1) God heeft gezag boven de mens.  

God heeft het allerhoogste en absolute gezag over alle mensen en alles in de schepping. Jakobus 4:7 zegt, “Onderwerp u 

dus aan God.” Alle mensen, of zij christenen of niet-christenen zijn moeten zich onderwerpen aan de God die Zich in de 

Bijbel (in de oudtestamentische profeten, in Jezus Christus en in de nieuwtestamentische apostelen) geopenbaard heeft. 

Ook alle andere leiders hieronder genoemd moeten zich aan God onderwerpen en zijn dus onderworpen aan de 

onderwijzingen, bevelen en verboden in de Bijbel! God heeft de mens “voor zijn eer” gemaakt (Jesaja 43:7) en om voor 

Jezus Christus te leven (Kolossenzen 1:15-16). God roept alle mensen op de aarde om Hem te kennen, lief te hebben, te 

gehoorzamen en te dienen. Het hoogste doel voor alle mensen op aarde is om voor de eer van de God van de Bijbel te 

leven! 
 

(2) De mens heeft gezag over de schepping.  

God heeft de mens een beperkt gezag over de natuur in de schepping gegeven. Psalm 8:5-7 zegt, “Wat is dan de 

sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem 
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gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van Uw handen en alles aan zijn voeten gelegd.” God heeft 

de mens verantwoordelijk gemaakt om voor Zijn schepping te zorgen.  
 

Maar het gezag van mensen met betrekking tot de aarde is beperkt. Mensen mogen niet met de natuur doen wat zij maar 

willen! Deuteronomium 20:19 zegt, “Als u een stad langdurig moet belegeren, mag u haar boomgaarden niet 

vernietigen. Laat de bijl rusten en laat de bomen staan, want u moet er zelf van eten, en bovendien: is een boom soms 

een mens, dat u tegen hem moet strijden?” En Ezechiël 34:18-19 zegt, “Is het jullie niet genoeg dat jullie op de beste 

weide grazen? En dat jullie vertrappen wat er van het gras nog over is? Dat jullie het heldere water opdrinken en de rest 

met jullie poten troebel maken? Mijn schapen moeten eten van wat jullie hebben vertrapt, en drinken van wat jullie met 

je poten troebel hebben gemaakt.” De mens mag Gods schepping niet vernietigen of verontreinigen!  
 

(3) De man heeft gezag over de vrouw in het christelijke huwelijk en in de christelijke gemeente.  

In het christelijke huwelijk heeft God aan zowel de man als de vrouw beperkt gezag over elkaar gegeven! Zij hebben 

gezag gekregen om elkaar te dienen! Maar de manier waarop zij elkaar moeten dienen is verschillend: de man moet zijn 

vrouw dienen door haar te leiden. En de vrouw moet de man dienen door zich aan zijn leiderschap te onderwerpen. 

Kolossenzen 3:18 zegt, “Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer.”  
 

Maar het gezag van de man en de vrouw is beperkt. Kolossenzen 3:19 zegt, “Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet 

bitter tegen haar.” En Efeziërs 5:33 zegt, “Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als 

zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.” Een man mag zijn leiderschap in de huwelijksrelatie 

alleen uitoefenen in liefde en met tederheid en met fatsoen. En de vrouw moet haar onderworpenheid tonen met ontzag 

en respect voor haar man. God heeft de man en de vrouw geschapen zoals ze zijn en ook het huwelijk ingesteld. 

Daarom heeft Hij alleen het recht om hun relatie te bepalen! Moderne meningen over de rol van manen en vrouwen 

mogen niet in strijd zijn met Gods onderricht in de Bijbel!  
 

In de christelijke gemeente heeft God de leiding aan mannen toevertrouwd (Handelingen 20:17,28; 1 Timoteüs 3:2). De 

apostel Paulus staat niet toe dat een vrouw onderwijs geeft (in de officiële bijeenkomsten van de gemeente) of over een 

man heerst (gezag over hem uitoefent)1(1 Timoteüs 2:11-12; 1 Korintiërs 14: 33-37; zie Titus 2:4). De Bijbel maakt 

geen uitspraak m.b.t. de wereldse terreinen.  
 

(4) De ouders hebben gezag over hun kinderen.  

God heeft een beperkt gezag aan ouders gegeven over hun kinderen (zolang zij nog “kinderen” zijn). Kolossenzen 3:20 

zegt, “Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles (wat niet met de Bijbel in strijd is), want dat is de wil van de Heer.”  
 

Maar ook het gezag van de ouders is beperkt, want Kolossenzen 3:21 zegt, “Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat 

maakt ze moedeloos.” Ouders moeten dus hun gezag over hun kinderen uitoefenen op een manier die de kinderen 

bemoedigt en als het echt nodig is, door hen te tuchtigen (Spreuken 13:24). God geeft aan ouders kinderen (Psalm 

128:3-4) en bepaalt de relatie tussen ouders en kinderen. Moderne meningen over de rol van ouders en kinderen mogen 

niet in strijd zijn met Gods onderricht in de Bijbel!  
 

(5) De overheid heeft gezag over haar onderdanen.  

God heeft een beperkt gezag gegeven aan politieke en juridische leiders over de onderdanen. 1 Petrus 2:13-14 zegt, 

“Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste 

autoriteit, en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede 

doen.” Christenen horen de overheden van hun land te gehoorzamen in alles wat recht en goed is.  
 

Maar het gezag van alle overheden is beperkt, omdat Openbaring 13:1-10 ontmaskert de antichristelijke overheden in de 

wereld en Handelingen 5:29 zegt, “Maar men moet God meer gehoorzamen dan de mensen!” Wanneer een 

gezagsdrager in de overheid iets van een christen eist dat in strijd is met Gods openbaring in de Bijbel, dan moet de 

christen zijn eis vriendelijk, maar beslist weerstaan.  
 

(6) De werkgever heeft gezag over de werknemer.  

God heeft een beperkt gezag gegeven aan werkgevers over hun werknemers. Kolossenzen 3:22 zegt, “Slaven, 

gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht 

en met ontzag voor de Heer.”  
 

Maar het gezag van aardse werkgevers is ook beperkt, omdat Kolossenzen 4:1 zegt, “Meesters, geef uw slaven waar ze 

recht op hebben en wat redelijk is, want u weet dat ook u een meester hebt, in de hemel.” Elk werkgever moet ermee 

rekening houden dat God zijn Werkgever is en dat God hem eenmaal zal belonen of straffen op dezelfde wijze als hij 

dat deed met zijn werknemers. Maar als een aardse werknemer iets van een christen eist dat in strijd is met Gods 

openbaring in de Bijbel, dan moet de christen zijn eis vriendelijk, maar beslist weerstaan. Werkgevers die het loon van 

hun arbeiders achterhouden, zullen op de dag van de slacht geoordeeld worden (Jakobus 5:1-6).  
 

(7) De oudsten (ouderlingen) hebben gezag over de gemeenteleden.  

God heeft de oudsten (ouderlingen) van de gemeente beperkt gezag gegeven over de gemeenteleden, hetzij zij 

geregistreerde leden of alleen betrokken leden van de gemeente zijn. 1 Tessalonicenzen 5:12 (HSV) zegt, “En wij 

                                                           
1 Grieks: didaskein de gunaiki ouk epitrefó oude authentein andros 
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vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen.” 

“Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten 

afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend” (Hebreeën 13:17).  
 

Maar ook het gezag van alle leiders in de gemeente (kerk) is beperkt, omdat Matteüs 20:25-28 en 1 Petrus 5:2-3 zeggen 

dat de leiders in de gemeenten niet mogen heersen over de mensen die God aan hen toevertrouwd heeft. Alle leiders 

moeten leiding geven, niet op een autoritaire wijze, maar door hun persoonlijke voorbeeld en dienstbaarheid. “Denk aan 

uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg 

hun geloof na” (Hebreeën 13:7). Leiderschap in de Bijbel is altijd “gedeeld leiderschap”, “dienend leiderschap”, 

“leiderschap door de Bijbel” en “leiderschap waarvan het geloof navolgenswaardig is”.  
 

 

5:32 

Vraag 3. Waarvan waren de apostelen vooral getuigen?  
 

Aantekeningen. De apostelen werden speciaal door Jezus Christus geroepen om getuigen van Jezus Christus op de 

aarde te zijn (Handelingen 1:8). Zij werden niet geroepen getuigen te zijn van een of andere kerkgenootschap of 

christelijke organisatie, of van een of andere christelijke leider, of van een of ander christelijke leerstelling (belijdenis 

geschrift) of zelfs van een of andere geestelijke ervaring! Door heel de Kerkgeschiedenis heen heeft de duivel 

geprobeerd om de inhoud van de christelijke boodschap te veranderen en mensen weg van Jezus Christus te trekken 

achter een of ander zelfzuchtige doel of ambitie aan van een of ander mens die de leider wil zijn. Wees op je hoede voor 

valse profeten, valse apostelen, valse leraren, valse bisschoppen en valse getuigen!  
 

De apostelen van Jezus Christus hoorden tot de eerste groep discipelen die Jezus gevolgd hebben vanaf het begin van 

Zijn bediening op de aarde tot aan zijn dood, opstanding en hemelvaart. Daarom zijn zij ook de juiste oog- en 

“oorgetuigen” van Jezus Christus, Zijn leven, dood en opstanding (Handelingen 1:21-22). Zij waren getuigen van de 

rechtsprocessen van de Joodse en Romeinse overheden tegen Jezus. Zij waren er getuigen van hoe de Joodse Raad 

Jezus ter dood veroordeelde en hoe de Romeinse overheid Jezus kruisigde (Handelingen 2:23; Handelingen 5:30). Zij 

waren er getuigen van hoe Jezus Christus opstond uit de dood (Handelingen 2:32) en hoe Hij bij Zijn hemelvaart 

verhoogd werd tot aan de rechterhand van God (Handelingen 5:31).  
 

Ook de Heilige Geest die in christenen woont, getuigt over Jezus Christus en verheerlijkt Jezus Christus in het midden 

van elke groep christenen (Johannes 16:14). Daarom moeten christenen altijd getuigen van Jezus Christus zijn!  
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGEN 

WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR 

CHRISTENEN? 

Een lijst maken. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit 

Handelingen 5:12-42.  

Overweeg. WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING 

MAAKT?  

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze 

persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.  

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid 

mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.) 
 

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Handelingen 5:12-42.  
 

5:12. Kom als gelovigen bijeen in je woonplaats.  

5:18. Verwacht dat je ook gearresteerd en in de gevangenis geworpen kan worden. 

5:19. Verwacht dat God ook de deur van jouw gevangenis kan openen.  

5:20. Verkondig de volledige boodschap van het evangelie: “Spreek tot het volk over alles wat dit nieuwe leven  

aangaat”. “Verkondig heel het raadsbesluit van God” (Handelingen 20:27 HSV). 

5:28-29. Wanneer de overheden je bevelen niet over Jezus Christus te spreken, dan moet je toch God gehoorzamen en  

 ook hen over Jezus Christus vertellen. Ook zij moeten en zullen het horen (Matteüs 10:17-20).  

5:40. Verwacht dat jij ook gemarteld kan worden omdat jij over Jezus getuigd. 

5:41. Verheug je als je voor Jezus Christus mag lijden.  

5:42. Houd nooit op de boodschap van de Bijbel in het openbaar en in de huizen van mensen te verkondigen en te  

 onderwijzen. 
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Handelingen 5:12-42. 
 

Ik wil de zeven relaties van gezag en onderwerping onthouden. Daarom leer ik ze uit mijn hoofd. Het is belangrijk te 

onthouden dat alle relaties van menselijk gezag en onderwerping in de Bijbel beperkt zijn. Ik wil een christen leider zijn 

die mensen leidt door middel van mijn voorbeeld, door hen te dienen en nooit door hen te overheersen.  
 

Ik ben onder de indruk van de moed en vrijmoedigheid van de apostelen, maar nog meer van de soevereine almacht van 

God! Telkens wanneer de vijanden de verkondiging van het evangelie wilden stoppen, kwam God tussenbeide en hielp 



© 2016 DOTA Handleiding 3            Les 28. De evangelisatie taak van de Gemeente 7 

Hij hen moedig en vrijmoedig te getuigen! Niets in deze hele wereld kan of zal christenen kunnen stoppen om het 

evangelie te verkondigen aan alle volken in de wereld. God heeft het bevolen. God vecht voor hen. En God belooft dat 

het zal gebeuren (Matteüs 24:14)!  
 

STAP 5. BID.                  REACTIE  

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in 

Handelingen 5:12-42.  

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bv. door 

maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.) 

 

5 GEBED (8 minuten)                                      [VOORBEDEN] 

BIDDEN VOOR ANDEREN 

 

Als er tijd is ga door met bidden in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor de mensen in de wereld  

(Romeinen 15:30; Kolossenzen 4:12).  

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)            [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 
 

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laat de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om discipelen te maken. Verkondig, leer en bestudeer de Bijbelstudie van Handelingen  

    5:12-42 met iemand anders of met een kleine groep mensen.  

2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Genesis  

    20:1 – 23:20. Maak gebruik van je uitgekozen Bijbelvers of favoriete waarheid methode.  

3. Memorisatie. Overdenk en leer uit je hoofd. (2) De straf voor de zonde. Prediker 12:14.  

    Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.  

4. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

5. Houd je notities bij. Deze keer over stille tijd, memorisatie, Bijbelstudie en deze opdracht.  

    


