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Handelingen der apostelen 
 

Lezing voor Jansontmoeting 
14 september 2016 

 
 
Opmerking vooraf 
Deze inleidende lezing op het boek Handelingen werd gehouden met het oog op het jaarthema in het 
seizoen 2016-2017: ‘De Geest doorbreekt de grenzen. Over het boek Handelingen’. Ik heb veel ontleend 
aan ‘The Theology of the Acts of the Apostles’ van Jacob Jervell.  
  
 

A. Inleiding 
 
(1) De auteur en zijn bronnen 
Lukas is de schrijver van het boek Handelingen. Nadat hij een boek had geschreven over 
het leven van Jezus, realiseert hij zich dat het niet klaar is. Jezus verschijnt een aantal 
keer aan zijn leerlingen, maar daarmee is het verhaal niet afgelopen. Er ontstaat een 
nieuwe gemeenschap van mensen die betrokken zijn op Jezus Christus. En die op Hem 
betrokken blijven, ook nadat Hij terugkeert naar de hemel.  
Deze nieuwe gemeenschap mensen bestaat aanvankelijk vooral uit Joden. Maar in de 
loop van de jaren treden steeds meer niet-Joden toe. En dat roept allerlei vragen op. 
Horen deze niet-Joden vanaf nu door het geloof in Jezus ook écht bij het volk van God? Of 
is er misschien meer nodig, bijvoorbeeld het houden van de wet, besnijdenis etc.? Onder 
andere deze vragen zijn voor Lukas de aanleiding om het boek Handelingen op te 
tekenen. 
 
De auteur Lukas komt als persoon in Handelingen alleen in indirecte zin voor. In 
verschillende passage schrijft Lukas ‘we’. Bijv. Handelingen 16:10: “Toen Paulus dit 
visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen.” Lukas was 
medewerker en medereiziger met Paulus. Niet heel in het oog springend, maar wel direct 
ooggetuige. 
 
Wat betreft de bronnen de Lukas gebruikt. In het evangelie van Lukas (1:1-4) lees je over 
verschillende bronnen die Lukas had geraadpleegd. Dat zal bij Handelingen niet anders 
zijn geweest. Maar de enige bron die echt heel duidelijk voor het voetlicht treedt, is die van 
de Schrift zelf (zo meteen zal ik daar nog wat meer over zeggen). Verder is Lukas zelf, als 
ooggetuige, een belangrijke bron. In de “wij-stukken” valt op hoeveel details door Lukas 
worden genoemd. Waarschijnlijk heeft hij tijdens de reizen zelf al aantekeningen gemaakt. 
Waarschijnlijk ligt aan Handelingen 21-28, over het proces van Paulus, een andere 
schriftelijke bron ten grondslag, een rapport van het proces. 
Daarnaast heeft Lukas ook gebruikt gemaakt van mondelingen bronnen uit de vroegste 
periode van de kerk. Verhalen die doorverteld werden over de dingen die in de begintijd 
van de christelijke gemeente gebeurden. 
Een derde deel van Handelingen bestaat uit toespraken. Waarschijnlijk zijn het 
samenvattingen van de toespraken die letterlijk zijn gehouden.  Ook hiervan geldt dat deze 
waarschijnlijk al in een vroeg stadium werden doorverteld. Zoals dat ook met preken en 
onderwijs van Paulus gebeurde. Lukas heeft de dingen uiteindelijk rond het jaar 80 na 
Christus  aan het papier toevertrouwd. 
 
(2) Het doel van het boek Handelingen  
Lukas richt zich in zijn boek op christenen. Dat merk je bijvoorbeeld daaraan dat hij de 
inhoud van het christelijk geloof bekend verondersteld. Iets specifieker kun je zeggen dat 
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de eerste lezers Joodse christenen waren. Het is ook opvallend dat Lukas niet het woord 
‘kerk’ gebruikt (ekklesia), maar laos – volk. Daarmee ziet hij de christenen niet als een 
nieuwe sekte, maar helemaal in lijn met het OT-ische volk van God. 
Het hoofddoel van Lukas is dus dat hij de nadruk legt op de continuïteit tussen de kerk en 
Israël. De kerk, de gemeente van Jezus Christus, is de vervulling van de geschiedenis van 
God met zijn volk. 
Al snel blijkt dat veel Joden zelf hier niet aan willen. De vervolging van de eerste 
christenen begint al snel, in Handelingen 4 en 5 lees je erover. Het lijkt wel dat hoe meer 
mensen zich omkeren tot het evangelie van Jezus, hoe sterker de vervolging wordt. 
Uiteindelijk is de reden dat Paulus naar Rome moet om zich te verantwoorden, ook 
gelegen in het feit dat de Joden hem beschuldigen van godslastering, negeren van de wet, 
ontheiliging van de tempel en het veroorzaken van onrust.  
Lukas schrijft uiteindelijk met als doel om Joden die christen zijn geworden en die nu 
vervolgd worden door hun volksgenoten, een hart onder de riem te steken. “Opdat u de 
zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent.” (Lk. 1:4) 
 
 
B. Theologische grondlijnen 
 
Welke grondlijnen lopen er door Handelingen heen? Ik wil er kort acht noemen. Acht rode 
draden. Telkens noem ik één tekst waarin die gedachte duidelijk wordt.  
 
(1) De God van Israël (Hand. 13:17) 
God is de God van Israël. Heel duidelijk wordt dat in deze tekst gezegd:  
 

“De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd 
toen zijn vreemdelingen waren in het land Egypte, en Hij heeft hen met een 
machtige arm daaruit geleid.” (13:17) 

 
Op verschillende momenten worden delen van de geschiedenis van God opnieuw verteld. 
Denk bijvoorbeeld aan de lange toespraak van Stefanus – en ook in Handelingen 13, 
toespraak van Paulus in Antiochië. God is ‘in charge’ – Hij leidt de geschiedenis. Maar in 
Handelingen is dat dan vooral de Joodse geschiedenis. Over de heidenvolken wordt 
gezwegen. Door die hervertellingen heen worden vooral de betrouwbaarheid, de genade 
en het geduld van God met zijn volk benadrukt. 
En, dat is opvallend, ook verbonden met de persoon van Jezus wordt Gods werk 
benoemd. Hij is bijvoorbeeld keer op keer degene die Jezus heeft opgewekt uit de dood – 
er zijn tientallen teksten waarin het precies op dit manier wordt gezegd.  (Hand. 2:24, 30, 
32, 36; 4:10 enz.) 
 
(2) De Messias voor het volk (Hand. 5:31) 
Met alles wat ik tot nu toe al gezegd heb, wordt duidelijk dat het voor Lukas belangrijk is 
om Jezus te zien als de vervulling van Gods beloften. Gods beloften die Hij deed aan 
David. Aan David was ooit de belofte (2 Sam. 7) dat zijn koningschap voor eeuwig zou 
zijn. Dat het koningschap zou worden hersteld. In Jezus worden deze woorden vervuld: Hij 
is Koning, Redder.  
 

“Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, 
om Israël bekering te geven en vergeving van zonden.” (5:31) 
 

De titel die in Handelingen het meest wordt gebruikt is Christus (letterlijk: Gezalfde). Een 
titel, die vooral bedoeld is om duidelijk te maken dat Jezus de vervulling is van de OT-
ische beloften van een Messias. Wat daarnaast belangrijk is voor Lukas, is om aan te 
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duiden dat de Messias voor Israël een lijdende Messias is. Zo moest het van God: “God 
heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al zijn  profeten aangekondigd had, 
namelijk dat de Christus lijden zou.” (Hand 3:18) 
De persoon van Jezus Christus is voor Lk de climax van Gods handelen in Israël. En, door 
Israël, met de rest van de mensheid. (Hand. 15:14)  
 
(3) Crisis: het verdeelde volk van God (Hand. 13:46) 
de komst van de Messias leidt tot verdeeldheid. De Messias zorgt voor een tweedeling 
onder het Joodse volk. Ook al komen er Joden tot geloof (en blijven ze daarna 
aanvankelijk ook als vrome Joden leven: tempelbezoek; onderhouding van de wet), 
telkens is er ook verzet. Patroon is steeds gelijk: bekering en oppositie, met vervolging als 
consequentie. Het bijzondere is dat zich daarmee ook een andere deur opent. 
 

“Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: het was nodig dat het Woord van God 
eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt, en uzelf het 
eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo heeft 
immers de Heere het ons geboden: ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, 
opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde” (13:46 en 47) 

 
(4) Het volk van de Geest (Hand. 5:32) 
Handelingen wordt ook wel “Handelingen van de Heilige Geest” genoemd. De Geest is 
Gods Geest. Ook hier benadrukt Lukas de verworteling in het OT. Keer op keer lees je 
daar dat de Geest profeten aangrijpt, leiders toerust, betrokken is bij schepping en 
herschepping. Voor Lukas maakt de Geest dus helemaal deel uit van de geschiedenis van 
Gods volk. Hij is er niet pas als Jezus komt of de kerk ontstaat. Hij was er altijd al!  
Eerste ontvangers van de Geest zijn Joden: de twaalven, wijdere kring om hen heen.  De 
Geest wordt uitgestort en daarmee wordt de gave van de Geest tot een onderscheidend 
kernmerk van gelovigen in Handelingen. Stefanus is “vol van de Geest” (6:10). 
Belangrijk voor het ontvangen van de Geest is gehoorzaamheid. Wie niet gehoorzaam is, 
wie zich tegen de Geest verzet loopt groot gevaar (Hand. 5 – Ananias en Saffira).  
  

“En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven 
heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn.” (5:32) 

 
Belangrijke toespitsing van het werk van de Geest ligt in de profetie. Dat begint al in Lk. 1-
2: verschillende mensen (Zacharias, Simeon, Anna) handelen als profeet rond (de 
aankondiging van) Jezus’ geboorte. Denk ook aan Johannes de Doper. Tot zijn vervulling 
komt de profetie in Handelingen 2 – uw zonen en dochters zullen profeteren. De Geest is 
vanaf Pinksteren voor iedereen beschikbaar. Telkens spitst het werk van de Geest, ook de 
profetie, zich toe op de persoon van Christus. Het gaat erom dat Hij verheerlijkt wordt, dat 
mensen goed over Hem spreken en dat anderen daardoor ook de rijkdom van Christus 
leren kennen.  
 
(5) De Schriften (Hand. 24:14) 
Wat we al eerder zagen: de apostelen doen er alles aan om duidelijk te maken dat het 
christelijk geloof niet een of andere vreemde sekte is. 
 

“Dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de 
God van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten 
geschreven staat.” (24:14) 

 
Er zijn verschillende manieren waarop de Schrift wordt ingebracht: 
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- directe citaten (vooral eerste deel Handelingen)  
- samenvattende verwijzing (Hand. 3:18: “God heeft op die manier vervuld wat Hij bij 
monde van al zijn profeten aangekondigd had.”) 
- indirecte weergave, bijvoorbeeld in historische overzichten 
 
Kern van de schrift ligt in de profetie. “God heeft bij monde van al zijn heilige profeten 
gesproken door de eeuwen heen”  (3:21) – die zin betekent dat het niet om verleden 
alleen gaat, maar om woorden van God die hun betekenis houden, ook vandaag. 
 
(6) Paulus, de leraar van Israël (Hand. 13:16-41) 
Voor een groot deel is Handelingen een boek over Paulus. 17 hoofdstukken (9 en 13-28) 
zijn aan hem gewijd. Paulus heeft een unieke positie in de kerk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
het feit dat zijn bekering drie keer wordt weergegeven (9,22,26). Telkens worden vier 
dingen benadrukt: Paulus was orthodoxe Jood, hij was vervolger van christenen, hij kreeg 
een visioen en hij werd door God aangesteld tot apostel om het evangelie de wereld in te 
dragen. 
Opvallend bij Paulus is dat zijn werk telkens begint in de synagoge. Daarmee begint hij 
ook direct na zijn roeping (Hand. 9:20: meteen predikte hij Christus in de synagoge). Dat 
patroon zie je ook in hoofdstuk 13. Op zijn eerste zendingsreis gaat Paulus steeds eerst 
naar de synagogen. Steeds is de volgorde: eerst de Jood, ook de Griek (vgl. Rom. 1:16). 
Pas als de Joden hem verwerpen, gaat hij verder.   
In Handelingen 20:18-35 lees je meer over de inhoud van zijn preken. Dit is de enige 
uitgebreide toespraak tot de kerk.  Kernelementen zijn dan: het preken van bekering en 
geloof in Jezus (20:21), het evangelie van Gods genade (20:24) en verkondiging van het 
koninkrijk (20:25). Een ander thema waarop Paulus keer op keer terugkomt is de 
opstanding. Opstanding hoorde helemaal bij het Joodse geloof. Men verwachtte een 
opstanding in het eind der tijden. Paulus wordt ervan beschuldigd dat hij dat niet gelooft. 
Maar het punt is nu juist: Paulus gelooft dat wel. Alleen het wereldschokkende is er al een 
opstanding plaats heeft gevonden – in Jezus! Hij is zelf aan Paulus verschenen. Paulus 
verwerpt de opstanding dus niet. Maar in Jezus is de opstanding al gebeurd, als een 
belofte voor ons allemaal. 
Belangrijk is verder dat Lukas telkens benadrukt dat Paulus’ spreken zich beweegt in de 
lijn van de Schrift. Paulus is tenslotte een Jood en Hij kende die Schriften van jongs af 
aan. Verder wordt Paulus’ prediking ook telkens bevestigd met wonderen en tekenen. Zij 
begeleiden zijn werk en maken duidelijk dat de Geest van God met Hem is en de 
verkondiging bevestigt. 
 
(7) Redding (Hand. 4:12) 
De kern van wat Jezus heeft gedaan ligt volgens het boek Handelingen in het woord 
‘redding’. De God van Israël had zich door de geschiedenis met zijn volk heen al zo 
bekend gemaakt, maar nu, in het eind van de tijd, zendt God Jezus. 
 

“En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam 
onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden.” (4:12) 

 
Het gaat in dit gedeelte bij de redding allereerst over een kreupele man die is genezen. 
Petrus maakt duidelijk dat Jezus van Zijn Vader de autoriteit heeft ontvangen om mensen 
te genezen. En de apostelen mogen dat ook in zijn naam doen. Maar redden gaat ook 
verder. Het gaat om redding van zonden, schuld, gebondenheid. Mensen ontdekken in 
Handelingen vaak ook heel concreet hun verlorenheid: “wat moet ik doen om zalig te 
worden? Geloof in de Heer Jezus en u zult zalig worden” (Hand. 16:30-31) In Jezus ligt 
alles wat we nodig hebben. Om ons te redden is Hij gestorven én opgestaan. Beide polen 
zie je telkens in Handelingen terug. Kruis en opstanding. 
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(8) Het volk van God in het Romeinse Rijk (Hand. 4:27-30) 
De kerk leeft in de tijd van Handelingen in het Romeinse rijk. In Handelingen 4:27-30 wordt 
duidelijk wat dat betekent. 
 

27 Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes 
en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, 
28 om alles te doen wat Uw hand en Uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er 
gebeuren zou.  29 Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw 
dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, 30 doordat U Uw 
hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van 
Uw heilig Kind Jezus. 

 
Herodes en Pilatus stemden samen tegen Jezus – de Joden en de heidenen dus. En zo is 
het nog steeds. De politieke autoriteiten van Joden en heidenen zijn een bedreiging voor 
de kerk. Maar het antwoord voor de kerk geeft Petrus hier ook al: de prediking van het 
evangelie, en ook genezingen, tekenen en wonderen die plaatsvinden. Dit zal de kerk in 
het Romeinse Rijk typeren. Er is weerstand, verzet, maar de kerk zal doen waartoe God 
haar roept. Het evangelie moet de wereld in. Tot aan de einden van de aarde. Tot in 
Rome. Paulus moet (19:21; vgl. ook 23:11) naar Rome. Opvallend dat de kerk in 
Handelingen dus niet kiest voor politieke actie. Ze staan in alle kwetsbaarheid met het 
Woord in de wereld.  
 
 
C. Handelingen voor vandaag 
 
Vier korte lessen: 
 
(1) God regeert. Hij leidt de geschiedenis. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het vaak voorkomende woordje ‘moeten’ in het Handelingen – 
God stuwt de geschiedenis naar zijn doel. De kerk is niet overgeleverd aan het toeval. Zie 
ook Hand. 5:38-39: “En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan,  want 
als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden,  
maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook  
tegen God blijkt te strijden.” Dat de kerk voortbestaat tot op de vandaag, is een bewijs dat 
God de geschiedenis leidt. 
 
(2) Jezus is de Messias van Israël 
Hij komt in continuïteit met het Joodse volk. Voor ons is het daarom ook belangrijk dat we 
verbondenheid met Israël vasthouden. Ook door de Schriften van Israël, het OT, te blijven 
lezen. Ook dat deel van de Bijbel is levend en krachtig. 
 
(3) Kerk in de wereld 
Als christenen brengen we geen politiek systeem. We staan met een Woord in de wereld. 
Maar daar is dan ook alles wat we nodig hebben. We bidden om vrijheid het Woord te 
brengen. Het goede doen voor de mensen om ons heen. 
 
(4) De krachtige werking van de Geest  
Handelingen opent onze ogen voor het krachtige werk van de Geest. Hij werkt zo dat 
mensen herschapen worden en Christus lief krijgen. Hij vernieuwt de kerk. Hij leidt de 
apostelen en de gemeente in deze wereld. 
Als we iets van Handelingen kunnen leren, dan dit gebed: Kom, Schepper Geest! 


