
Bijbelstudiereeks: 

 
 

Ontstaan Christendom 

 
 

‘Met Paulus op stap door 

het boek Handelingen.’ 



Deel 1 

 

Handelingen 1-11 

 

‘Petrus de voorloper’ 



Handelingen een overgangsboek. 

 Van de Evangeliën naar de Brieven; 
 

 Van Jodendom naar Christendom; 
 

 Van de Wet naar de Genade; 
 

 Van Joden naar de heidenen; 
 

 Van Koninkrijk naar Gemeente. 



De Gemeente aangekondigd. 

 ‘Op deze rots zal Ik mijn 

gemeente bouwen.’ (Mt.16:18) 
 

 ‘Gebouwd op het fundament van 

de apostelen en profeten.’ (Ef.2:20) 
 

 ‘Door één Geest tot één Lichaam 

gedoopt.’ (1Kor.12:13) 



De Gemeente een verborgenheid. 

 ‘Openbaring bekend gemaakt 

die in andere geslachten niet is 

bekend gemaakt’ (Ef. 3:3, 5). 
 

 ‘De verborgenheid die sinds 

eeuwen en geslachten verborgen 

is geweest’ (Kol. 1:25-27). 
 

 



 ‘De openbaring van de 

verborgenheid, die in de tijden 

van de eeuwen verzwegen is 

geweest’ (Rm. 16:25-26). 

 



De Gemeente ontstond met de 

uitstorting van de Heilige Geest in 

Handelingen 2, maar werd pas 

geopenbaard door de dienst van de 

apostel Paulus, nadat Petrus  de 

deuren geopend had. 



‘Ik zal u de sleutels geven van het 

Koninkrijk der hemelen, en wat 

gij op aarde binden zult, zal 

gebonden zijn in de hemelen, en 

wat gij op aarde ontbinden zult, 

zal ontbonden zijn in de hemelen.’ 

(Mt16:19) 

 



‘Ik zal u de sleutels geven van het 

Koninkrijk der hemelen, en wat 

gij op aarde binden zult, zal 

gebonden zijn in de hemelen, en 

wat gij op aarde ontbinden zult, 

zal ontbonden zijn in de hemelen.’ 

(Mt16:19) 

 



Welke deuren werden door Petrus 

geopend? 

 

1. De deur voor de Joden. (Hd2) 

2. De deur voor de Samaritanen. 

(Hd8) 

3. De deur voor de volkeren. 

(Hd10) 

 



Verschil tussen Petrus en Paulus: 

Petrus: één van de twaalf; in 

Jeruzalem; voor Israël; op aarde 

geroepen; zag Christus’ heerlijkheid 

op aarde. Dienst gericht op de 

besnedenen. (Joden) 

 

 



Paulus: Apart van de anderen 

geroepen; in Antiochië; voor de 

volkeren; vanuit de hemel geroepen; 

zag de glorie van Christus in de 

hemel. Dienst gericht op de volkeren. 

(heidenen) 

 



Teksten die duidelijk maken dat de 

dienst van Petrus en de apostelen 

gericht was naar het Joodse volk 

en dat de boodschap het Evangelie 

van het Koninkrijk betrof. 



Handelingen 1:6; 1:22; 2:14, 22; 

2:16v.; 2:22-23; (Mt12:38v.); 

2:46v.; 3:21, 24; 5:16; 5:31 en 

hoofdstuk 7. 


