
Bijbelstudiereeks: 
 
 

Ontstaan Christendom 
 
 

‘Op stap door het boek 

Handelingen.’ 



Deel 3 

 

Handelingen 12 - 14 

 

‘Paulus de Verkenner’ 



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. 



‘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.’ 

(Mat.16:19) 



Onderscheid tussen de dienst van 

Petrus & Paulus: 
 

Petrus: één van de twaalf; in 

Jeruzalem; voor Israël; op aarde 

geroepen; zag Christus’ 

heerlijkheid op aarde. Dienst 

gericht op de besnedenen. (Joden) 



Onderscheid tussen de dienst van 

Petrus & Paulus: 

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 tot de volkeren. 



‘U verkiezende uit dit volk en de 

heidenen, waarheen Ik u zend, om 

hun ogen te openen ter bekering uit de 

duisternis tot het licht en van de 

macht van de satan tot God, opdat zij 

vergeving van zonden en een erfdeel 

onder de geheiligden zouden 

ontvangen door het geloof in Mij.’ 

(Hd.26:18) 







‘Hij heeft ten tijde der geslachten, die 

achter ons liggen, alle volken op hun 

eigen wegen laten gaan, en toch heeft 

Hij Zich niet onbetuigd gelaten door 

wel te doen, door u van de hemel 

regen en vruchtbare tijden te geven en 

aan uw harten overvloed van spijs en 

vrolijkheid te schenken.’ 

(Hand.14:16-17)  



Excurs: Paulus en de volkeren. 
 

‘Pax Romana’ ongeveer van  

29 v.Chr. – 180 n.Chr. 
 

Griekssprekend. 
 

Joden verspreid. 



1. Antiochië (13:1-5) 

 

Door de Geest uitgezonden. 

 



2. Paphos (13:6-12) 

 

Tegenstand. 





3. Perge (13:13) 

 

Afscheiding van Johannes. 





4. Antochië (13:14-14-5) 

 

Bereidheid leidt tot 

onenigheid. 





5. Iconium (14:1-7) 

 

Verdeeldheid. 





6. Lystra (14:8-20) 

 

Hosanna en kruisig Hem! 





7. Derbe en Antiochië in 

Syrië. (14:21-28) 

 

Weer thuis! 


