Handelingen 2:37-47 toevoeging pg-47B Bijbelstudie 12 januari 2022
Handelingen 2:37-38=>”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? En Petrus zei tegen hen:
Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van
Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave
van de Heilige Geest ontvangen.”
Wat hebben de luisteraars gehoord? (Lees de toespraak.)
Wat hebben de luisteraars begrepen van de toespraak?
Welke impact heeft de toespraak gemaakt op de luisteraars?
Wat moeten wij doen?
Bekeer u!
Laat u dopen in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van
de zonden!
Lees o.a. het boek: “Handelingen der apostelen” en ontdek zelf
hoe mensen reageren op het horen van het evangelie. Hoe zij toegevoegd worden aan de gemeente.
Handelingen Hfst. 1-28 (Ontdek zelf alle voorbeelden…o.a. A1-A39)
Wat heeft de mensen uit de voorbeelden in “Handelingen” overtuigd
om zich te bekeren en te laten dopen, nadat zij het evangelie hebben
gehoord?
Voorbeelden van mensen, die gedoopt worden, in reactie op de
boodschap, het evangelie, de oproep van Petrus, de andere apostelen,
evangelisten en discipelen.
Gods reddingsplan in aktie =>
Wie?; Wat?; Waar?; Wanneer?; Waarvoor? Waarom?
Zijn mogelijke vragen die je kunt stellen om een beeld te krijgen van
de gebeurtenissen in Handelingen. Hoe?; En nu?; Ik?; Jij?
A1  Handelingen 2:41=>”Zij nu die zijn woord met vreugde
aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen
werden er op die dag aan hen toegevoegd.”
Wie zijn “zij”?
Hoe reageerden zij op zijn woord?
Wiens woord?
Welk woord?
Handelingen 2:47=>”en zij loofden God en vonden genade bij
heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig
werden, aan de gemeente toe.”
Wie voegde er dagelijks mensen die zalig werden aan de
gemeente toe?
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A2  Handelingen 4:4=>”En velen van hen die het Woord
gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd
ongeveer vijfduizend.”
Wie?
Hoeveel?
Wat hebben zij gehoord?
Hoe reageren ze op het Woord, dat zij gehoord hebben?
Waar?
Wanneer? Zijn mogelijke vragen, die helpen om een beeld te schetsen van de gebeurtenissen, die opgetekend staan in Handelingen.
A3  Handelingen 5:14=>”En er werden er steeds meer
toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel
mannen als vrouwen.”
A4  Handelingen 6:1=>”In die dagen, toen het aantal discipelen
steeds toenam, ontstond er gemor van de Griekssprekenden tegen
de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon
over het hoofd gezien werden.”
A5 Handelingen 6:7=>”En het Woord van God verbreidde zich
en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe; en een
grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam.”
A6 Handelingen 8:12-13=>”Maar toen zij Filippus geloofden, die
het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van
Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen
als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt
was, bleef hij voortdurend bij Filippus; en toen hij de tekenen en
grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld.”
A7 Handelingen 8:35-38=>”En Filippus deed zijn mond open en ,
uitgaande van dat Schriftwoord (Jesaja 53:1-12;7)verkondigde
hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een
water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert
mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart
gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof
dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen
stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus
als de kamerheer, en hij doopte hem.”
A8 Handelingen 9:17-18=>”En Ananias ging heen en ging het
huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul,
broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou
worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en hij stond op en
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werd gedoopt.”
(Saulus is dezelfde persoon, die in eerste instantie de gemeente
vervolgt, vanaf het moment dat Stefanus wordt gestenigd. (7:58-60)
Saulus begon de gemeente te verwoesten. (8:1-3) Hij brieste van
dreiging en moord. (9:1-2) Hij is op weg naar Damascus om ook daar
de discipelen op te pakken, maar dan verschijnt Jezus aan Saulus
en verandert Saulus leven compleet!)
A9 Handelingen 9:31=>”De gemeenten dan in heel Judea,
Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij
wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de
Heilige Geest en namen in aantal toe.”
A10 Handelingen 9:35=>”En allen die in Lydda en Sarona
woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heere.”
A11 Handelingen 10:47-48=>”Kan iemand soms het water
weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest
ontvangen hebben,(10:1-46)niet gedoopt zouden worden? En hij
beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere.
Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven.”
A12 Handelingen 11:1=>”De apostelen en de broeders die in
Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het Woord van God
aangenomen hadden.”
A13 Handelingen 11:20-21=>”Er waren onder hen echter enkele
mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen
waren, het woord richten tot de Griekssprekenden en de Heere
Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen en
een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere.”
A14 Handelingen 11:22-24=>”En het gerucht over hen kwam de
gemeente die te Jeruzalem was, ter ore, en zij zonden Barnabas
uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde
hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere
te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest
en van geloof; en er werd een grote menigte aan de Heere
toegevoegd.”
A15 Handelingen 11:26=>”En het gebeurde dat zij een heel jaar
met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen
genoemd werden.”
A16 Handelingen 12:24=>”En het Woord van God verbreidde
zich en nam toe.”
A17 Handelingen 13:12=>”Toen de stadhouder zag wat er
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gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van de Heere.”
A18Handelingen 13:41-44=>”Zie, verachters, verwonder u en
verdwijn, want Ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet
zult geloven als iemand het u vertelt. En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de
volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden
worden. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de
Joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas.
Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van
God te blijven. En op de volgende sabbat kwam bijna heel de stad
samen om het Woord van God te horen.”
A19 Handelingen 13:48-49=>”Toen nu de heidenen dit hoorden,
verblijden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven.
En het Woord van de Heere verbreidde zich door heel het land.”
A20 Handelingen 14:1=>”En het gebeurde in Ikonium dat zij samen de synagoge van de Joden binnengingen en zo spraken dat
een grote menigte, zowel van Joden als Grieken, geloofde.”
A21 Handelingen 14:21=>”En nadat zij aan die stad het
Evangelie verkondigd hadden, en veel discipelen gemaakt
hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochië.”
A22 Handelingen 16:5=>”De gemeenten dan werden bevestigd in
het geloof en namen dagelijks in aantal toe.”
A23 Handelingen 16:14-15=>”En een zekere vrouw, van wie de
naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God
diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat
zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij
gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: Als
u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn
huis en blijf er.”
A24 Handelingen 16:29-34=>”En toen hij om licht gevraagd had,
sprong hij naar binnen en begon erg te beven, en hij viel voor Paulus
en Silas neer; en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, wat moet
ik doen om zalig te worden? En zij zeiden: Geloof in de Heere
Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En
zij spraken het Woord van de Heere tot hem en tot allen die in
zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich
mee en waste hun striemen, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en
al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de
tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot
geloof in God gekomen was.”
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A25 Handelingen 17:4=>”En sommigen van hen raakten
overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en van de godvrezende Grieken een grote menigte, en van de vooraanstaande
vrouwen niet weinigen.”
A26 Handelingen 17:11-12=>”En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, (17:10) want zij ontvingen het
Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de
Schriften om te zien of die dingen zo waren. Velen dan van hen
geloofden en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen
niet weinigen.”
A27 Handelingen 17:34=>”Maar sommige mannen sloten zich bij
hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw van wie de naam Damaris was, en anderen met
hen.”
A28 Handelingen 18:8-11=>”En Crispus, het hoofd van de
synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere; en velen van
de Korinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zei ’s nachts door een visioen tegen Paulus:
Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en
niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb
veel volk in deze stad. En hij verbleef daar een jaar en zes maanden en gaf in hun midden onderwijs in het Woord van God.”
A29 Handelingen 18:24-28=>”En een zekere Jood, van wie de
naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend
man, die kundig was op het gebied van de Schriften, kwam in
Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen en,
omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig
de zaken van de Heere, maar hij wist alleen van de doop van
Johannes.” 26-“….namen zij (Aquila en Priscilla) hem apart en
legden hem de weg van God nauwkeuriger uit….En toen hij daar
gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade
geloofden; want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar
door uit de Schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is.”
A30 Handelingen 19:1-7=>”…en nadat zij dat gehoord hadden,
werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus…”
A31 Handelingen 19:9-10=>”Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven, en tegenover de menigte kwaadspraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg, en hij zonderde
de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere
Tyrannus. En dit gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Asia
woonden, het Woord van de Heere Jezus hoorden, zowel Joden
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als Grieken.”
A32 Handelingen 19:20=>”Zo nam het Woord van de Heere
met kracht toe en werd steeds sterker.”
A33 Handelingen 21:20=>”En toen zij dat gehoord hadden, prezen
zij de Heere en zeiden tegen hem: U ziet, broeder, hoeveel duizenden Joden er zijn die geloven; en zij zijn allemaal ijveraars voor de
wet.”
A34 Handelingen 22:12-21=>”En een zekere Ananias, een
godvrezend man, die leefde volgens de wet en met een goed getuigenis van alle Joden die daar woonden, kwam naar mij toe, ging bij
mij staan en zei tegen mij: Saul, broeder, word weer ziende! En op
hetzelfde moment werd ik ziende, en zag hem. En hij zei: De God van
onze vaderen heeft u voorbestemd om Zijn wil te kennen en de
Rechtvaardige te zien en de stem uit Zijn mond te horen, want u
moet voor Hem bij alle mensen getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen
en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de
Heere. En het overkwam mij, toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was
en in de tempel bad, dat ik in geestvervoering raakte, en dat ik Hem
zag en Hij tegen mij zei: Haast u en ga met spoed uit Jeruzalem
weg, want ze zullen uw getuigenis over Mij niet aannemen. En ik
zei: Heere, ze weten dat ik hen die in U geloofden, in de gevangenis
wierp en in de synagoge liet geselen; en toen het bloed van Stefanus,
Uw getuige, vergoten werd, stond ik daar ook bij en stemde in met
zijn dood, en paste op de kleren van hen die hem doodden. En Hij zei
tegen mij: Ga, want Ik zal u ver weg zenden, naar de heidenen.”
A35 Handelingen 23:11=>”En de volgende nacht stond de Heere
bij hem en zei: Heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem
van Mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen.”
A36 Handelingen 26:27-29=>”Gelooft u, koning Agrippa, de
profeten? Ik weet dat u ze gelooft. En Agrippa zei tegen Paulus:
U overtuigt mij bijna om christen te worden! En Paulus zei: Ik
zou van God wel wensen dat, én bijna én geheel, niet alleen u
maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, zouden worden,
zoals ik ben, uitgezonderd deze boeien.”
A37 Handelingen 28:16-17=>”En toen wij in Rome aangekomen
waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van
het leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met
de soldaat die hem bewaakte. En het gebeurde na drie dagen, dat
Paulus hen die de voornaamsten van de Joden waren, bijeenriep. En toen zij bijeengekomen waren, zei hij tegen hen:…”
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A38 Handelingen 28:22-24=>”Maar wij willen wel graag van u
horen wat u denkt, want wat deze sekte betreft, is het ons bekend dat
ze overal tegengesproken wordt. En nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef.
Hij legde het Koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan,
en hij probeerde hen, van ’s morgens vroeg tot de avond toe,
zowel uit de Wet van Mozes als uit de Profeten, te bewegen tot
het geloof in Jezus. En sommigen lieten zich wel overtuigen
door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet.”
A39 Handelingen 28:30-31=>”En Paulus bleef twee volle jaren
in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen die naar hem
toe kwamen. Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid,
ongehinderd.”
”En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat
Paulus dit ene woord gezegd had: Terecht heeft de Heilige Geest
door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: (Jes.6:9-10) Ga
naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar beslist
niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken,
want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de
oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat
zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen
en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou
genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan
de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren. En nadat hij dit
gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend.”
Hand.28:25-29
”De doctrine van het oordeel” en “de doctrine van

redding” zijn met elkaar verbonden!
Naar wat luisteren mijn oren?
Naar wat kijken mijn ogen?
Waar is mijn hart op gericht?
“Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!”
(Joz.24:15)
“…want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en
onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo
waren.” (Hand.17:10-11)
Laten wij elkaar aanmoedigen en uitdagen om hetzelfde te
(blijven) doen! Broeders en zusters.
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