
LES 20 – PETRUS LEIDT HET VERKEER OP KONINKRIJKSBOULEVARD 

Handelingen 1 - 7 

THEMA:  Het onderwijzen van de verantwoordelijkheid van gelovigen om voor 

Christus te getuigen. 

  

 Wat een vreugdevolle dag moet het geweest zijn toen de discipelen te horen kregen dat 

Jezus leefde. Hij verscheen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Daarna is Hij verschenen aan 

Jakobus, daarna aan alle apostelen. 1 Korinthiërs 15:6,7. Dit gebeurde met vele duidelijke 

bewijzen gedurende veertig dagen en Hij sprak met hen over al wat het koninkrijk Gods betreft. 

Hij gebood hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de doop van de Heilige Geest. 

Toen de apostelen bijeen waren gekomen, vroegen zij Hem: “Heer, herstelt Gij in deze tijd het 

koninkrijk voor Israël?” Hij zeide tot hen: “Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten 

die de Vader in Zijn eigen macht heeft gesteld. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de 

Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judéa 

en Samaria en tot aan het einde van de aarde. Handelingen 1:3-8. 

 God gaf Israël een kans om haar opgestane Here te ontvangen, een basis voor het 

vestigen van het KONINKRIJK waartoe KONINKRIJKSBOULEVARD leidt, omdat dit de manier 

was waardoor de beloofde zegeningen van God over de gehele wereld konden komen. 

Waarom was God zo genadig en gaf Israël nog een kans om zich te bekeren nadat zij Zijn 

Zoon hadden gekruisigd? Het was omdat: 

1. Christus aan het kruis bad: “Vader, vergeef het hun.” Lukas 23:34. 

2. Er in Lukas 13:6-9 staat geschreven dat Christus voor drie jaar, terwijl hij op aarde 

was, tot Israël kwam, de vijgeboom, om vrucht daaraan te zoeken, maar die niet 

vond. Wij lezen in deze gelijkenis dat Israël nog een jaar kreeg om vrucht te dragen. 

3. God Israël een laatste test wilde geven om hun harten te tonen. Zij stonden de 

moord op Johannes de Doper toe en zij eisten de kruisiging van Christus. Nu wilde 

God zien wat ze zouden doen wanneer de Heilige Geest werd gezonden.  

Na de Hemelvaart keerden de apostelen terug naar Jeruzalem en gingen op naar een 

bovenzaal. Daar kozen zij Matthias om Judas Iskariot te vervangen na zijn verraad van Jezus 

en zijn zelfmoord. Handelingen 1:15-26. Pinksteren is de 50ste dag na de sabbat van de 

paschaweek. Leviticus 23:15-16. Het wordt ook wel het Wekenfeest (Deuteronomium 16:10) 

en het Oogstfeest (Exodus 23:16) genoemd. Toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen 

tezamen bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag 

en deze vulde het gehele huis waar zij zaten. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest 

en begonnen in verschillende talen te spreken over de grote daden van God.  



Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de 

hemel, die buiten zichzelf en verwonderd waren dat zij hen in hun eigen taal konden horen. 

Handelingen 2:1-13. De apostel Petrus verhief zijn stem en sprak tot hen: “Dit is het, waarvan 

gesproken is door de profeet Joël.” Hij gebruikt dan de genoemde profetieën in Joël 2:28-32, 

Psalm 16:8-11, Psalm 132:11 en Psalm 110:1 om hen uit te leggen dat de Jezus die zij 

gekruisigd hebben zowel Here als Christus is. Toen zij dit nu hoorden, werden zij diep in het 

hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de overige apostelen: “Wat moeten wij doen, mannen 

broeders?” Petrus zei tot hen: “Bekeert u, en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van 

Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest 

ontvangen.” Zij dan die zijn woord aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag 

ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. Handelingen 2:14-41.  

 

   

           Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van de Pinksterdag 

 

Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de 

breking van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over elke ziel, en vele wonderen 

en tekenen gebeurden door de apostelen. Allen die nu geloofden, waren bijeen en hadden alle 

dingen gemeenschappelijk, en zij verkochten hun goederen en bezittingen en deelden ze uit 



aan allen, naardat iemand nodig had. En met volharding waren zij dagelijks eendrachtig in de 

tempel en braken brood aan huis en namen samen voedsel met vreugdegejuich en eenvoud 

van hart, terwijl zij God prezen en gunst hadden bij het hele volk. En de Here voegde dagelijks 

bijeen die behouden werden. Handelingen 2:42-47.  

Nu leek het de beste tijd voor de Koning om terug te keren. Handelingen 3:19-21. Maar 

de regeerders van Israël wilden zich niet bekeren, en zich niet laten dopen in de naam van 

Jezus Christus tot vergeving van hun zonden. Zij wilden niet dat KONINKRIJKSBOULEVARD 

voor de Koning gereed zou zijn. De genezing van de verlamde bedelaar bij de tempeldeur 

veroorzaakte het begin van de apostelvervolging. De priesters, de hoofdman van de tempel en 

de Sadduceeën sloegen de handen aan Petrus en Johannes en zetten hen in bewaring. 

Handelingen 4:1-3. Na hen te bedreigen, lieten zij hen gaan. Handelingen 4:21. Maar Petrus 

en Johannes konden niet stoppen met praten over wat ze hadden gezien en gehoord. En er 

werden steeds meer toegevoegd, die de Here geloofden, zowel mannen als vrouwen. 

Handelingen 5:14. De hogepriester en allen die bij hem waren, dat is de sekte van de 

Sadduceeën, werden vervuld met jaloersheid. Zij sloegen de handen aan de apostelen en 

zetten hen in de stadgevangenis. Maar tijdens de nacht leidde een engel van de Here hen 

naar buiten. Handelingen 5:17-19. Uiteindelijk stenigden de regeerders van Israël trouwe 

Stéfanus. De getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeman, Saul 

geheten. Neerknielende, riep Stéfanus met luider stem: “Heer, reken hun deze zonde niet toe!” 

En toen hij dit had gezegd, ontsliep hij. Handelingen 7. 

Wat zal God nu doen, nadat de regeerders van Israël de opgestane Here afwezen en 

zich tegen de Heilige Geest verzetten? Jezus had Zijn verwerping door Israël voorspeld. 

Mattheüs 21:42-46. Hij had in Mattheüs 12:31 gezegd dat lastering van de Geest niet 

vergeven zou worden. Opnieuw blokkeert ongeloof het verkeer op 

KONINKRIJKSBOULEVARD, net zo als het gebeurde bij Kades in de woestijn. Ongeloof 

brengt altijd verdriet en problemen. De apostelen zagen de opgestane Here, en omdat zij hem 

zagen, geloofden ze, en werden ze krachtige getuigen.  

Wij gelovigen, die vandaag de dag op GENADE LUCHTHAVEN leven, hebben de 

opgestane Christus niet met onze eigen ogen gezien, maar wij hebben het bijbelse verslag van 

Zijn dood, begrafenis en opstanding op de derde dag. God verwacht van ons om Zijn Woord te 

geloven en om getuigen te worden van wat er in het Woord staat. 2 Timotheüs 2:15; 3:16;   

Hebreeën 4:12. Petrus werd een goede verkeersagent. Hij wees de Joden tot Christus als de 

enige weg tot redding. Wat voor soort verkeersagent ben jij? God wil dat een ieder van ons 

mensen aan boord van REDDINGSVLIEGTUIG leiden. Petrus predikte: “En in niemand anders 

is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder mensen gegeven 

waardoor wij behouden moeten worden.” Handelingen 4:12. 

GEHEUGENVERS: “En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de 

hemel geen andere naam onder mensen gegeven waardoor wij behouden moeten 

worden.” Handelingen 4:12. 



LES 20 – WERKBLAD 

Zoek in de Schriften en je zult de antwoorden op de volgende WAT-vragen vinden. 

1. WAT vroegen de apostelen aan de Here Jezus over het KONINKRIJK toen Hij aan hen 

verscheen na Zijn opstanding? Handelingen 1:6. _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2. WAT antwoordde de Here Jezus? Handelingen 1:7. ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. WAT vertelde de Here Jezus de apostelen dat ze zouden ontvangen wanneer de 

Heilige Geest over hen zou komen? Handelingen 1:8. __________________________  

 

4. WAT zouden de apostelen worden? Handelingen 1:8. __________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. WAT zei Petrus op Pinksterdag tegen de Israëlieten dat ze moesten doen? Handelingen 

2:38. _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. WAT was de reden dat God de Israëlieten nog een kans gaf om zich te bekeren, nadat 

zij Christus hadden gekruisigd? Lukas 23:34. _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. WAT was de belofte aan Petrus? Mattheüs 16:19. _____________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. WAT voor belofte is ons gedaan, hetwelk, net als bij Petrus, ons verlangen zou moeten 

stimuleren om voor onze Here te werken? 1 Korinthiërs 3:8. ______________________ 

______________________________________________________________________ 

 

9. WAT is de boodschap die wij onder GENADE bekend maken terwijl we het verkeer op 

GENADE LUCHTHAVEN leiden, en mensen uitnodigen om aan boord van het 

REDDINGSVLIEGTUIG TE gaan? Romeinen 10:9,10. __________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10. Schrijf Handelingen 4:12 op: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 


