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DE BIJBEL BEGRIJPEN - LES 6 

 
 
In onze laatste les hebben we de verschillende bedelingen in de Schrift beschouwd. Een bedeling, 
letterlijk 'huiswet', is een systeem van beheer waardoor God Zijn huishouding regeert. 
 
We zijn van mening dat er acht bedelingen zijn: 

 
1. Bedeling van de Onschuld (Genesis 1: 27-28). 
 

2. Bedeling van het Geweten (Genesis 3:7; Romeinen 2:14-15). 
 

3. Bedeling van de Menselijke regering (Genesis 9:1-7). 
 

4. Bedeling van de Belofte (Genesis 12:1-3; 13:14-17). 
 

5. Bedeling van de Wet (Exodus 19,20). 
 

6. Bedeling van de Genade (Efeziërs 3:1-6). 
 

7. Bedeling van de Goddelijke regering (Psalm 2:1-12; Openbaring 11:15-19; 20). 
 

8. Bedeling van de Volheid der Tijden (Efeziërs 1:10; 2 Peter 3:12-13).  
 
De bedeling van de Wet regeerde Israël in het Oude Testament. Onder de wet was Israël bedoeld 
om God te gehoorzamen en een licht voor de naties te zijn. De Schriften laten echter zien dat de 
natie niet gehoorzaamde en door God werd geoordeeld. 
Toen het Nieuwe Testament werd geopend, was de bedeling van de Wet nog steeds van kracht 
en was Israël de primaire focus van Gods aandacht. In Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes 
zien we dat de Messias naar de natie Israël kwam. Er werd aan Israël aangekondigd dat "het 
koninkrijk der hemelen nabij gekomen is." De Messias en Zijn koninkrijk, waarin Israël zou worden 
hersteld en opgeheven boven de naties, waren beloften waarop het volk van Israël lang wachtte. 
Tragisch genoeg, zoals we zagen in onze studie van Christus 'aardse bediening, werd Hij door 
hen afgewezen. 
Verder lezend in het boek Handelingen, bleef de bedeling van de Wet van kracht en was Israël 
nog steeds de primaire natie. In de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen zien we dat 
Israël zelfs na het kruisigen van Christus de gelegenheid kreeg om zich te bekeren en Hem te 
ontvangen. Als de natie Hem had aanvaard, zou het beloofde Koninkrijk zijn gekomen. We zullen 
echter zien, dat Israël Jezus Christus voor de tweede keer verwierp 
 
De volgende opmerkingen van J. Sidlow Baxter beschrijven gebeurtenissen in het boek 
Handelingen: 
 
"In het licht van onze bevindingen bevestigen we nogmaals dat dit boek, de Handelingen 
van de apostelen, in de eerste plaats een verslag is van het hernieuwde aanbod van de 
Messias - Jezus en het lang beloofde 'koninkrijk der hemelen' aan de natie Israël.” 

 
"De periode waarop Handelingen betrekking heeft, herhalen we, was een spannende 
periode. Zolang het Koninkrijk aan de natie werd aangeboden, kon de terugkeer van de 
Heer zonder uitstel plaatsvinden onder de vervulling van de voorwaarden ... Zou Israël 
reageren, zich bekeren, ontvangen? Dat was het spannende punt.” 

 
  (J. Sidlow Baxter, Explore the Book, Grand Rapids, Zondervan Publishing House, 1972, Vol. VI, p. 41,48.) 
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DE EERSTE HOOFDSTUKKEN VAN HET BOEK HANDELINGEN 

DE BEDIENING NAAR DE JODEN 

 

 
 

 

1. Lees aandachtig Handelingen 1-7. _____ (Check) 

Lukas, de schrijver van het derde boek in het Nieuwe Testament, is ook de schrijver 
van het boek Handelingen. Handelingen is een voortzetting van gebeurtenissen na 
de opstanding van Christus. 
 

2. (Handelingen 1:3) Hoe lang bleef Christus op aarde na Zijn opstanding? ______________. 

3. (Handelingen 1:4-5) Wat beval Hij de apostelen om vlak voor Zijn hemelvaart te doen? ___ 

________________________________________________________________________. 

4. (Handelingen 1:6) Welke vraag stelden de apostelen aan Christus? __________________ 

________________________________________________________________________? 

 

De oudtestamentische profeten hadden voorspeld dat de Messias zou komen en de natie tot 
grootheid zou herstellen. Tijdens de aardse loop van Christus waren Zijn volgelingen hoopvol dat 
dit zou gebeuren. Ze waren echter teleurgesteld toen Hij werd afgewezen en gekruisigd. Nu met 
de opstanding van Christus was er nieuwe hoop en de discipelen verwachtten opnieuw het herstel 
van de natie. 
 

5. (Handelingen 1:8) Welke belofte maakte Christus aan deze Joodse discipelen? _________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.  

6. (v. 9-11) Deze verzen registreren de hemelvaart van Christus. Beschrijf in jouw eigen 

woorden wat er gebeurde. ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
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7. Lees aandachtig Handelingen 1:12-26. _______ (Check) Beschrijf de activiteiten van de 

volgelingen van Christus nadat hij naar de hemel opvaarde (v. 12-14). Wat deden ze in die 

tijd?  ____________________________________________________________________.  

8. (Handelingen 1:15-20) Judas Iscariot was de apostel die Christus had verraden. Wat was 

er volgens Petrus zijn opmerkingen met Judas gebeurd? ___________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

9. (Handelingen 1:23-26) Beschrijf wat er gebeurde en noem de gekozen man om Judas te 

vervangen. _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.  

 

Het werpen van loten was een erkende methode om de wil van de Heer in het Oude Testament te 
vinden. (Zie: Lev 16: 8, Jozua 14: 2, 1 Sam 14: 41-42, Neh 10:34, 11:1, Spreuken 16:33, 18:18) 
De apostelen zelf hadden de Heilige Geest (Johannes 20: 22-23). Ze waren op dat moment 
"eendrachtig volhardend in het gebed ...." De beslissing was van de Heer en Matthias werd de 
vervanging voor Judas, de 12e Apostel. 
 
Alles wat je in dit gedeelte van Handelingen leest, heeft betrekking op de natie Israël en het 
Messiaanse koninkrijk die God hen had beloofd. In Jeremia 30: 1-7 werd een belofte gedaan van 
een herstelde natie om te worden geregeerd door de Messias. Johannes de Doper en daarna 
Christus predikten: "Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen (Matt 3:2, 4:17)." Petrus en de 
apostelen waren beloofd dat zij in dat koninkrijk op twaalf tronen zullen zitten rechtsprekende over 
de 12 stammen van Israël (Mattheüs 19:23, ook Mattheüs 16:18,19, 18:18-20). 
 
Vlak voordat Hij naar de hemel was opgevaren, zei Jezus tegen Zijn apostelen dat ze in 
Jeruzalem moesten wachten om van Hem middels de Heilige Geest een speciale kracht te 
ontvangen om hun taak uit te voeren. Op de dag van Pinksteren doopte Christus hen met de 
Heilige Geest. Nadien bezaten zij machtige en wonderbaarlijke krachten toen zij hun bediening 
naar Israël uitvoerden. 
 
In het Oude Testament had de profeet Joël een grote uitstorting van de Heilige Geest beloofd op 
het moment dat de Here de natie Israël zou herstellen. 
 

10. (Joël 2:28-32) Noem een aantal dingen die volgens Joël zouden plaatsvinden.   

 * _______________________________________________________________________;  

* _______________________________________________________________________;  

* _______________________________________________________________________; 

* _______________________________________________________________________. 
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11. (Joel 3:1) Wat zou God doen wanneer deze dingen gebeurden? _____________________ 

________________________________________________________________________. 

12. Johannes de Doper verwijst naar Joël's profetie. Raadpleeg Mattheüs 3:11. Johannes 

doopte met water. Met welke twee dingen zou Christus volgens dit vers de Joden dopen? 

 1. ______________________________ 2. _________________________________ 

13. Raadpleeg opnieuw Handelingen 1:4,5,8. 

(vers 5) Wat stond er volgens Christus op het punt te gebeuren? ____________________ 

________________________________________________________________________. 

(v. 8) Wat zou het resultaat van deze actie zijn? __________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

De profeten van het Oude Testament, Johannes de Doper en Jezus Christus, beloofden allemaal 
een grote uitstorting van de Heilige Geest toen het herstel van Israël naderde. Beginnend in 
Handelingen 2, zien we dat deze profetie begint te worden vervuld. 
 

14 Lees aandachtig Handelingen 2:1-13. _____ (Check) 

15. De "zij" van Handelingen 2:1 verwijst waarschijnlijk terug naar de 12 apostelen in het vorige 

vers 1:26. Op de dag van Pinksteren waren ze allemaal samen op één plek. Overweeg 

aandachtig verzen 2-4 en beschrijf wat er gebeurde. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.  

 

Het woord in vers vier betekent, wanneer het letterlijk wordt gebruikt, het fysieke deel 
van het lichaam ... de tong. Wanneer het figuurlijk wordt gebruikt, zoals het hier is, 
betekent het 'taal'. 

 

16. Raadpleeg verzen 5-11. Pinksteren was een van de feestdagen waarop Joodse pelgrims 

uit de hele wereld terugkeerden naar Jeruzalem. Noteer enkele van de vreemde landen 

waaruit de mensen waren gekomen die de discipelen hoorden spreken. _______________ 

________________________________________________________________________. 

17. (vv. 6,8,11) Waarover spraken de apostelen? ____________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 

Dit is het wonder van tongen. Mannen die deze talen nooit hadden bestudeerd, 
werden bovennatuurlijk gemachtigd om met hen te praten als een authentiserend 
teken voor de Joden dat zij echt van God spraken. 
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18. Sommigen zeiden dat de apostelen slechts dronken waren (vers 13). Waarom was dit niet 

mogelijk volgens Peter (v. 15)? _______________________________________________. 

19. (vv 16-17) Wat vond er volgens Peter plaats?       

 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

20. Dit wonder bereidt de Joden voor op een boodschap.  

Lees aandachtig Handelingen 2:22-36 _______ (Check) 

21. (v. 22) Tot wie spreekt Peter in dit gedeelte? ____________________________________. 

22. (v. 23) Wat hadden de "mannen van Israël" gedaan? ______________________________ 

________________________________________________________________________. 

23. (v. 33) Wat had Christus zojuist gedaan? ________________________________________ 

________________________________________________________________________.  

24. (vs. 37-38) Sommige van die Joden die Petrus hoorden, werden in hun hart getroffen van 

hun zonde en vroegen: "Wat moeten wij doen?" Wat zei Petrus tegen deze Joden dat ze 

moesten doen? ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 
Het Messiaanse koninkrijk werd aan Israël aangeboden. Om het daadwerkelijk te laten komen, 
moesten de Joden zich eerst van hun zonden bekeren en berouw tonen door zich in water te laten 
dopen. 
 
Het bevel van Petrus aan Israël was hetzelfde als dat van Johannes de Doper, "bekeert u en laat 
u dopen." Het verschil was dat de Messias was gekruisigd, was opgestaan uit het graf en was 
opgevaren naar de hemel. Met Johannes was het koninkrijk slechts "nabij". Hier werd het 
daadwerkelijk aangeboden. Als Israël zich op dit punt in het begin van Handelingen had bekeerd, 
zou de zevenjarige verdrukking zijn begonnen, waarna Christus zou zijn teruggekeerd en het 
koninkrijk had gevestigd. 
 
25. (v. 41) Hoeveel mensen reageerden die dag op de boodschap van Petrus? 

________________________________________________________________________. 

26. (vv. 44,45) Wat deden deze gelovigen met hun persoonlijk bezit?  

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
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Een tweede wonder... Een tweede bericht 

 

 
 

 

27. Lees Handelingen 3:1-26. ____ (Check) 

28. (Handelingen 3:1-10) Beschrijf het wonder dat plaatsvond. __________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.  

29. (Handelingen 3:12) Petrus gebruikt nu deze gelegenheid om een nieuwe preek te prediken. 

Tot wie spreekt Peter? ______________________________________________________.  

30. (3:14-15a) Wat had Israël gedaan? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________. (v. 15b) Wat had God gedaan? ___________________ 

________________________________________________________________________. 

31. (v. 16) Door welke kracht was het wonder geschied wat zij zojuist hadden gezien?  

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.  
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32. (Handelingen 3:19-21) Wat zei Petrus tegen de Joden om te doen? ___________________ 

________________________________________________________________________.  

(v. 19-20) Welke drie dingen zouden er gebeuren als Israël zich zou bekeren?  

* _______________________________________________________________________; 

* _______________________________________________________________________; 

* _______________________________________________________________________.  

33. (v. 21) Welke beloofde periode zou beginnen wanneer Christus terug zou komen uit de 

hemel? __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________.  

 
De uitdrukkingen "tijden van verkwikking" en "herstelperiode" verwijzen naar het 
Messiaanse koninkrijk waarover de profeten hadden gesproken. Dit koninkrijk was 
"nabij" in de tijd van de aardse bediening van Christus. In het begin van Handelingen 
werd het Messiaanse koninkrijk aan de natie Israël aangeboden als ze zich zouden 
bekeren. 
 

We verwijzen opnieuw naar de opmerking van J. Sidlow Baxter zoals eerder geciteerd: 
 

"De periode waarop Handelingen betrekking heeft, herhalen we, was een spannende 
periode. Zolang het Koninkrijk aan de natie werd aangeboden, kon de terugkeer van 
de Heer zonder uitstel plaatsvinden onder de vervulling van de voorwaarden ... Zou 
Israël reageren, zich bekeren, ontvangen? Dat was het spannende punt.” 

 
Naarmate onze studie verder gaat, zien we dat veel Israëlieten zich bekeerden, maar als geheel 
werd Christus door de natie voor een tweede keer afgewezen. 
 

34. Lees aandachtig Handelingen 4:1-3. ______ (Check) 

Wie kwam langs toen de apostelen aan het woord waren? __________________________ 

________________________________________________________________________.  

Waarom waren deze mannen verstoord? ________________________________________ 

________________________________________________________________________.   

Wat deden ze met de apostelen? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________.  

35. Lees aandachtig Handelingen 4:8-12. ______ (Check) 

Tot wie spreekt Petrus? _____________________________________________________. 

Welke boodschap verkondigde hij hun? ________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
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36. (vs. 15-18) Bekeerden de Joodse leiders zich van de prediking van Petrus?  

 _____ (Ja) _____ (Nee)  Wat was hun reactie? __________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Welke instructies gaven zij de apostelen voordat ze hen lieten gaan? _________________ 

________________________________________________________________________. 

37. Lees Handelingen 4:32-37. ____ (Check)  Denk ook aan Handelingen 2:43-45. Beschrijf de 

levensstijl van deze Joodse gelovigen terwijl ze wachtten totdat Christus zou terugkeren en 

Israël zou herstellen. _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

38. Er is een belangrijke boodschap voor allen in de gebeurtenissen in Handelingen 5:1-11.  

  Lees dit verhaal.____ (Check) 

Wat denk je dat een belangrijke toepassing van dit verhaal is? ______________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.  

39. (Handelingen 5:12-16) Dit gedeelte herinnert ons aan de aardse bediening van onze Here 

in Israël. Noem twee soorten wonderen die plaatsvonden? 

 1.) ______________________________________________________________________; 

2.) ______________________________________________________________________. 

40. Wat deden de Hogepriester en zijn medewerkers volgens verzen 17-18 en waarom?         

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.  

 
Een engel bevrijdde Petrus en de apostelen uit de gevangenis. De volgende dag werden ze voor 
de Joodse leiders gebracht. 
 

41. (Handelingen 5:30-33) Petrus predikte Christus opnieuw tot de Joodse leiders. Wat was 

hun reactie deze keer? _____________________________________________________.  

Vanwege een probleem onder de gelovigen, werden een aantal assistenten van de 

apostelen gekozen. 

42. Lees Handelingen 6:1-6 voor het verslag van deze ontwikkeling. ______ (Check) 

43. Lees Handelingen 6:3, 8-15. ______ (Check) 

Wat voor soort man was Stéfanus? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.  
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44. (vv. 9,10) Naarmate Stéfanus Christus predikte, probeerden sommige Joden met hem te 

ruziën maar konden niet zegevieren. Wat deden ze toen ze zijn argumenten niet konden 

beantwoorden (v. 11-13)? ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

 

HET CRISISPUNT IS BEREIKT! 

 

 

 

Lukas registreerde zorgvuldig de gebeurtenissen in dit gedeelte van het boek 
Handelingen om de tweede verwerping van Christus door Israël aan te tonen. De 
leiders hadden de boodschap van Christus al verschillende keren horen prediken. Ze 
hoorden het opnieuw terwijl Stéfanus sprak, maar deze keer gaf hun afwijzing de 
doorslag 

 

45. Stéfanus zijn preek tot de Joodse leiders is vastgelegd in Handelingen 7:1-60. Lees dit 

gedeelte. ____ (Check) 

46. (Handelingen 7:51-53) In zijn boodschap beschouwt Stéfanus de geschiedenis van Israël 

om te laten zien dat zij altijd de boodschappers van God hebben verworpen. Welke 

beschuldigingen maakt Stefanus tegen Israël? 

* _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

* _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

* _______________________________________________________________________. 

47. (Handelingen 7:54-58) Beschrijf de reactie van de Joodse leiders op de boodschap van 

Stéfanus. _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________.  
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48. (versus 59,60) Welke twee gebeden deed Stéfanus toen hij stierf? 

 * _______________________________________________________________________ 

 * _______________________________________________________________________ 

 

De moord op Stéfanus symboliseerde de definitieve verwerping van Christus door 
Israël. Met die afwijzing werd de bedeling van de wet onderbroken en werd de 
bedeling van het Messiaanse koninkrijk uitgesteld. 

 
In onze volgende les zullen we zien dat God een nieuwe woordvoerder opricht en een 
nieuwe bedeling begint. De bedeling van de genade van God waaronder wij nu leven. 
 
 
GEHEUGENVERS VOOR LES 6 IS HANDELINGEN 4:12 

De 'naam' waarnaar in het bovenstaande vers wordt verwezen, is natuurlijk die van de Here Jezus 

Christus. Noteer in de onderstaande ruimte het geheugenvers voor deze les. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Gebruik graag een apart vel voor vragen of opmerkingen. 

Welke bijbelversie(s) heb je gebruikt om deze Bijbelles te voltooien:    

_____________________________________________________________________________. 

 

STUUR DE VOLTOOIDE LES NAAR: 
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Creyentes Bíblicos de la Gracia 

 
 

www.badnewsgoodnews.net 
info@badnewsgoodnews.net 

 
Atn.: Rob van der Zee 

Apartado 143 
29631 Arroyo de la Miel (Málaga) 

ESPAÑA / SPAIN 
Tel.: (+34) 636 993 444  

Grace Bible Believers 
 

Datum: ________________________________________________________________________ 

Naam: ________________________________________________________________________ 

Adres: ________________________________________________________________________ 

Stad: _________________________________ Staat: _____________ Postcode: _____________ 

Land: _________________________________________________________________________ 

E-mail adres: ___________________________________________________________________ 
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