
Ontstaan van het Christendom 
 

Deel 5 
 

„Pas op voor de tegenstander!‟ 
 

Handelingen 5 - 6 



“Dat wrede wolven bij u zullen 

binnenkomen… en uit uw eigen 

midden zullen mannen opstaan…” 
 

(Handeling 20:29) 
 

 

De bijbel spreekt over: vals 

evangelie, valse broeders, valse 

apostelen, enz. 



De zonde (huichelarij) van  

Ananias & Saffira. 

 

(Handelingen 5:1-11) 



Gods onmiddellijk ingrijpen 

bij zonde aan het begin van 

een nieuwe periode in de 

geschiedenis van het volk 

Israël en Gemeente. 
 

(Lev10:1; Joz.7; Hand.5) 



Stilstand in het werk  

van God? 
 

“En het volk brak niet op, 

vóórdat Mirjam zich bij hen 

gevoegd had” 
 

(Num.12:2, 15) 



De dienst van de apostelen. 

 

(Handelingen 5:12-16) 



Waarom wonderen? 
 

1. Om menselijke fysieke noden te 

lenigen (Joh.6); 

2. Om de Goddelijke opdracht-

gever te bewijzen. (Heb.2:4); 

3. Ter ondersteuning bij de ver-

kondiging van het Evangelie.  

(Joh.6) 



“Johannes deed wel geen 

enkel teken, maar al wat 

Johannes van deze zeide, was 

waar. En velen daar geloofden 

in Hem.” (Joh.10:41-42) 
 

„Door de handen van de 

apostelen.‟ (vs.12; 2Kor.12:12) 



De Joodse Raad valt de 

Waarheid aan. 

 

(Handelingen 5:17-28) 



„Gods werk is niet te keren 

omdat Hij er over waakt!‟ 

(Opwekking 167) 
 

“Als ze Mij hebben vervolgd, 

zullen zij ook u vervolgen.” 

(Joh.15:20; 16:2) 



De Apostelen bevestigen de 

Waarheid. 

 

(Handelingen 5:29-32) 



“Niemand kan twee heren 

dienen.” (Mat.6:24) 
 

 

 “Men moet Gode meer 

gehoorzamen dat dan de 

mensen.” (Hand.5:29; 4:20) 



Gamaliel ontwijkt de 

Waarheid. 

 

(Handelingen 5:33-39) 



“Wie niet met Mij is, is tegen 

Mij…” (Mat.12:30) 

 

“Kiest dan heden wie gij 

dienen zult.” (Joz.24:15) 



De Gemeente verkondigt de 

Waarheid. 

 

(Handelingen 5:40-42) 



“Want aan u is de genade 

verleend, voor Christus, 

niet alleen in hem te 

geloven, maar ook voor 

Hem te lijden.” 
 

(Fil. 1:29) 



Aanstelling van diakenen. 

 

 Groeipijnen! 

 

(Handelingen 6:1-7) 



Waarom problemen? 
 

1. Heroverweging van de gang 

van zaken; 
 

2. Bereidheid om te veranderen en 

verantwoordelijkheden te delen; 
 

3. Liefde aan elkaar te bewijzen. 



Vervolging leidt tot het 

getuigenis van Stéfanus 

vermeld in hoofdstuk 7. 
 

(Handelingen 6:8-15) 



„De Joden beschuldigden 

Stéfanus dat hij sprak tegen de 

wet van Mozes, maar zijn 

gezicht straalde net als dat van 

Mozes!‟‟ 


