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42.  Getuigen 
 
Kringleider 

 

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER 

De kringleden helpen: 

1.  het evangelie te kunnen uitleggen. 

2.  te kunnen getuigen van wat Christus nu voor ze 

betekent. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond 

van over. 

 

I. AANBIDDING (14 min.) 

1. Gebed. 

Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden 

van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem. 

2. Meditatie. 

Aanbidding is je overgeven aan de getuigenis van de 

Heilige Geest die in je woont. 

Thema: God prijzen omdat Hij de grote Getuige van 
Jezus Christus in ons hart laat wonen. 

Lees onderstaande Bijbelgedeelten en lees de uitleg voor of 

leg het in eigen woorden uit. 

 

Johannes 15:26-27  

26 Wanneer de Pleitbezorger (HSV: de Trooster) komt 

die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de 

waarheid die van de Vader komt, zal die over Mij getui-

gen. 27 Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie 

zijn vanaf het begin bij Mij geweest. 

 

Johannes 16:13-15        

13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, 

de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens 

Zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en 

jullie bekendmaken wat komen gaat. 14 Door jullie 

bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren 

(HSV: Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het 

Mijne nemen en het u verkondigen). 15 Alles wat van de 

Vader is, is van Mij – daarom heb Ik gezegd dat Hij alles 

wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft. 

 

‘Pleitbezorger’ (HSV: ‘Trooster’) betekent Iemand die een 

ander vertegenwoordigt. De Heilige Geest vertegenwoor-

digt Jezus Christus op aarde. De Heilige Geest is alles wat 

Jezus Christus zou zijn als Hij nog op aarde onder ons zou 

zijn (Johannes 16:71). Hij is de Geest van Jezus Christus 

(Romeinen 8:9-102). Hij getuigt van Jezus Christus 

                                                           
1 Johannes 16:7 Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik 

niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal 

ik hem jullie zenden. 
2 Romeinen 8:9 Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want 

de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de 

Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. 

(Johannes 15:263), spreekt de woorden van Jezus tot ons 

(Johannes 16:134) en verheerlijkt Jezus Christus (Johannes 

16:145). Hij overtuigt de mensen in de wereld van zonde, 

omdat zij niet in Jezus Christus geloven. Hij overtuigt hen 

van de gerechtigheid (verlossing) die in Jezus Christus ge-

komen is, en Hij overtuigt hen van het oordeel door Jezus 

Christus als zij Hem blijven afwijzen (Johannes 16:8-116). 

Hij herinnert de apostelen aan alle woorden die Jezus 

Christus tot hen gesproken heeft en die ze daarom konden 

opschrijven in de Bijbel (Johannes 14:267). En Hij herin-

nert ook ons steeds aan de woorden van Jezus Christus. 

Maar omdat de Heilige Geest ook in de harten en licha-

men van gelovigen woont, zullen ook zij getuigen van 

Jezus Christus zijn (Johannes 15:278). Getuigen is vertel-

len over Jezus Christus en wat Hij gedaan heeft! 

3. Aanbidding. 

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee 

zinnen) God aanbidden als de God, die zijn Grote 

Getuige van Jezus Christus (de Heilige Geest) in ons hart 

en leven doet wonen. 

 

II. INLEIDING THEMA (1 min.) 

Het thema voor deze bijeenkomst is: 

Getuigen. 

Lees voor of leg uit. 

Getuigen is vertellen wat Christus nu voor je betekent. 

“Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over” 

(Matteüs 12:34). 

Wie de Zoon heeft, heeft het leven, Wie de Zoon van God 

niet heeft, heeft het leven niet (1 Johannes 5:11-129). Wie 

het leven heeft, heeft altijd iets belangrijks over Jezus 

Christus te vertellen. Wie het leven niet heeft, heeft niets 

zinnigs over Jezus Christus te vertellen. Een christen 

                                                           
3 Johannes 15:26 Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader 

naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, 

zal die over mij getuigen. 
4 Johannes 16:13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, 

de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf 

spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat 

komen gaat. 
5 Johannes 16:14 Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal 

hij mij eren. 
6 Johannes 16:8-11 Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken 

wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9 zonde – dat ze niet in mij 

geloven, 10 gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet 

meer zien, 11 oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. 
7 Johannes 14:26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de 

Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles 

in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 
8 Johannes 15:27 Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn 

vanaf het begin bij mij geweest. 
9 1 Johannes 5:11-12 11 Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig 

leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, 

heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 
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behoort niet bang voor mensen te zijn, maar erkent Jezus 

Christus als Heer in zijn hart en leven. Een christen is 

steeds bereid om zich te verantwoorden over waarop zijn 

hoop gebasseerd is (1 Petrus 3:14-1610). 

De enige bron van getuigen is de Geest van Jezus Christus. 

Hij werkt in het hart en het leven van mensen, die Jezus 

Christus aangenomen hebben en dagelijks met Hem 

leven. 

Getuigen is het evangelie of de blijde boodschap aan 

iemand anders vertellen. Getuigen is vertellen hoe Jezus 

Christus jou gegrepen heeft en jij Hem aangenomen hebt. 

Dit heet een persoonlijk getuigenis over je bekering. 

Getuigen is ook vertellen wat Jezus Christus onlangs voor 

je deed. Getuigen is vertellen over een gebedsverhoring, 

vertellen over wat God in de Bijbel tegen je gezegd heeft, 

of vertellen wat Hij aan je gedaan heeft. Getuigen is 

vertellen wat God bij jou aan het veranderen is. 

 

III. UITWISSELEN STILLE TIJD (30 min.) 

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen 

of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille 

tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft. 

Thema: Getuigen 

Dag 1 Jesaja 44:6-8. 

Getuigen: vertellen over God, Die weet wat was 

en wat komen gaat. 

Dag 2 Marcus 1:40-45. 

Getuigen: vertellen wat Jezus Christus bij jou 

veranderd heeft. 

Dag 3 Marcus 2:13-17. 

Getuigen: je oude vrienden aan Jezus Christus 

voorstellen. 

Dag 4 Marcus 5:1-20. 

Getuigen: je familie vertellen wat Jezus Christus 

voor je gedaan heeft. 

Dag 5 Marcus 8:34-38. 

Getuigen: je niet schamen om over Jezus 

Christus te praten. 

Dag 6BS Handelingen 5:17-20. 

Getuigen: vertellen over alles wat het nieuwe 

leven aangaat. 

                                                           
10 1 Petrus 3:14-16 14 Maar zelfs als u zou lijden omwille van de 

gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet 

bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 

15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand 

u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u 

te verantwoorden. 16 Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, 

houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw 

goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. 

Dag 7 Handelingen 20:24-27. 

Getuigen: de hele wil van God, zoals in de Bijbel, 

aan mensen bekendmaken. 

Dag 8 Hebreeën 11:24-27. 

Getuigen is je geloof door je daden laten spreken 

(zie Hebreeën 12:1-3). 

Dag 9 Jesaja 55:10-13. 

Een getuige gelooft dat geen woord van God leeg 

tot Hem terugkeert. 

Dag 10 Matteüs 10:16-33. 

Een belofte voor hen die voor hun geloof in Jezus 

Christus uitkomen.  

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.) 

Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling 

van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra 

gespreksstof dienen. 

1. Bespreking studie 

Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de 

onderstaande vragen: 

Thema: Het evangelie uitleggen en getuigen. 

a.  Wat zijn de belangrijkste delen van de boodschap van 

het evangelie? 

b.  Hoe zou jij het evangelie aan een ander uitleggen? 

c.  Laat een paar mensen een kort getuigenis geven (over 

hoe zij tot geloof gekomen zijn; hoe God hun gebed 

beantwoord heeft; of wat God in de laatste tijd voor 

hen heeft gedaan). 

2. Toewijding 

Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en 

hun antwoord opschrijven in hun map: 

Hoe zou jij het evangelie aan een ander vertellen? 

3. Persoonlijke uitwisseling 

Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en toewijding. 

Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over (zijn leven met 

Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat iemand moeilijk 

vindt? Hoe voelt hij/zij zich eronder? 

 

     



 

©Stichting Deltacursus, 2000-2010  Kringleider 42
 

3 

V. MEMORISATIE (5 min.) 

1. Overhoring. 

Laat de kringleden twee aan twee elkaars 

memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen). 

2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers. 

Verduidelijk het memorisatievers. 

 

GETUIGEN 

Matteüs 10:32 

Ieder die tegenover de mensen  

er openlijk voor uitkomt dat hij bij Mij hoort,  

voor hem zal Ik hetzelfde doen  

tegenover mijn Vader in de hemel. 

Matteüs 10:32    (GNB) 
 

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.) 

Thema: De taak van de Gemeente (Kerk) om te 
evangeliseren. 

1. Bijbelstudie. 

Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer: 

Handelingen 5:12-42. 

12 De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen 

onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen 

in de zuilengang van Salomo, 13 en ofschoon niemand 

zich daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof 

over hen. 14 Steeds meer mensen gingen in de Heer 

geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen, 15 

en ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen 

buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de 

schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van 

hen zou vallen. 16 Ook vanuit de steden rondom 

Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken 

mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, 

en allen werden genezen. 

17 Daarop besloten de hogepriester en zijn medestanders, 

de Sadduceeën, in te grijpen. Vervuld van jaloezie als ze 

waren, 18 lieten ze de apostelen gevangennemen en 

opsluiten. 19 (HSV: Maar een engel van de Heere...) 

’s Nachts opende een engel van de Heer echter de deuren 

van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: 20 ‘Ga 

naar de tempel en spreek daar tot het volk over alles wat 

dit nieuwe leven aangaat.’ 21 De apostelen gaven hieraan 

gehoor en gingen bij het aanbreken van de dag naar de 

tempel, waar ze hun onderricht voortzetten. 

Toen de hogepriester en de Sadduceeën gearriveerd waren, 

riepen ze het Sanhedrin bijeen, de hele raad van oudsten 

van de Israëlieten, en zonden ze tempelwachters naar de 

gevangenis om de apostelen te halen. 22 Maar toen de 

wachters (HSV: dienaren, assistenten) daar kwamen, 

troffen ze hen er niet aan. Ze keerden terug om verslag uit 

te brengen 23 en zeiden: ‘De gevangenis was zorgvuldig 

afgesloten en de bewakers stonden bij de deuren, maar 

nadat we die geopend hadden, troffen we er niemand aan.’ 

24 Toen het hoofd van de tempelwacht en de priesters dit 

hoorden, vroegen ze zich vertwijfeld af wat de gevolgen 

hiervan zouden zijn. 25 Kort daarop kwam iemand 

zeggen: ‘De mannen die u gevangen hebt gezet, zijn in de 

tempel en onderrichten het volk.’ 26 Daarop ging het 

hoofd van de tempelwacht hen met zijn wachters halen, 

maar zonder geweld te gebruiken, omdat ze bang waren 

dat het volk hen zou stenigen. 

27 Ze namen de apostelen mee en leidden hen voor het 

Sanhedrin. De hogepriester begon het verhoor met de 

vraag: 28 ‘Hebben wij u niet nadrukkelijk verboden de 

naam van Jezus nog te gebruiken en onderricht over Hem 

te geven? En toch verspreidt u uw leer in heel Jeruzalem 

en stelt u ons aansprakelijk voor de dood van deze man.’ 

29 Maar Petrus en de andere apostelen antwoordden: 

‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. 30 

De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven 

gewekt, nadat u Hem had vermoord door Hem aan een 

kruishout te hangen. 31 God heeft Hem een plaats 

gegeven aan zijn rechterhand, Hem tot Leidsman en 

Redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen 

en hun zonden te vergeven. 32 Daarvan getuigen wij, en 

daarvan getuigt ook de Heilige Geest, die God geschonken 

heeft aan wie Hem gehoorzamen.’ 

33 Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden, 

ontstaken ze in woede en wilden ze de apostelen ter dood 

brengen. 34 Maar toen stond een van hen op, een 

Farizeeër die Gamaliël heette en die als wetsleraar bij het 

hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht de apostelen 

een ogenblik naar buiten te brengen 35 en zei vervolgens: 

‘Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent 

met deze mensen te doen. 36 Immers, enige tijd geleden 

wierp Teudas zich op als een man die het volk zou leiden, 

en ongeveer vierhonderd mensen sloten zich bij hem aan; 

hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in 

het niets. 37 Na hem was er Judas de Galileeër, die ten 

tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand 

kwam; ook hij ging ten onder, en al zijn volgelingen 

werden uiteengedreven. 38 Daarom zeg ik u: houd u 

afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het 

mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, 

39 maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen 

kunnen uitrichten, of het zou weleens kunnen blijken dat 

u tegen God strijdt.’ 

De leden van het Sanhedrin stemden met hem in 40 en 

riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geselen, 

bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en 

lieten hen vrij. 

41 De apostelen (HSV: dan) verlieten het Sanhedrin, 

verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering 

te ondergaan omwille van de naam van Jezus. 42 Ze 

bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij 

iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het 

goede nieuws dat Jezus de Messias is.’ (HSV: En zij 

hielden niet op, iedere dag in de tempel en bij de huizen 

onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen). 
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2. Nadruk. 

Belangrijk is de soevereiniteit van God zowel als de moed 

van de apostelen.  

 

Telkens wanneer de vijand hen verhinderde te getuigen, 

trad God tussenbeiden en hielp Hij hen door te gaan met 

getuigen. Niets en niemand in deze wereld en wereldge-

schiedenis kan uiteindelijk de christenen verhinderen het 

evangelie te verkondigen aan alle volken (Matteüs 

24:1411), omdat God vóór hen strijdt. God verandert een 

moeilijke of zelfs onmogelijke situatie steeds in een 

overwinning voor het evangelie. Let bijvoorbeeld eens op 

de volgende gevallen.  

 

Let op het woordje ‘maar’12.  

(1) 5:19. (HSV) Maar een engel van de Heere opende ’s 

nachts de deuren van de gevangenis. In Handelingen 5:12-

20 gooiden de vijanden de apostelen in de gevangenis. Het 

leek alsof de vijanden uiteindelijk gewonnen hadden en 

dat de apostelen niet langer het evangelie konden 

verkondigen. Maar een engel opende de deuren van de 

gevangenis en leidde hen naar buiten. God veranderde een 

hele moeilijke situatie in een overwinning. De vijanden 

konden hen niet vasthouden.  

 

Wat een contrast! De vijanden sluiten de deuren, maar 

God opent gesloten deuren (Openbaring 3:7-813)!  

 
(2) 5:22.    (HSV) Maar toen de dienaars daar kwamen, 

vonden zij hen niet in de gevangenis. God zorgt ervoor dat 

het getuigenis doorgaat! In Handelingen 5:21-26 werd het 

Sanhedrin bijeengeroepen voor een groot gerechtelijk 

schijnproces. Het Sanhedrin was de hoogst regerende 

macht van de Joden en had vooral religieuze en juridische 

macht onder hen. De Joden konden mensen zeer ernstig 

straffen. Maar de dienaars vonden de apostelen niet in de 

gevangenis, omdat God hen teruggezonden had om het 

volk onderricht te geven. De deuren van de gevangenis 

waren goed op slot, de soldaten stonden op wacht voor de 

deuren, maar er was niemand in de gevangenis, die zij 

voor het gerecht konden slepen!  

 

Wat een verschil! De vijanden wilden grote publiciteit 

geven aan een schijnrechtszaak tegen de christenen, maar 

God bracht hen juist in grote verlegenheid.  

 

                                                           
11 Matteüs 24:14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele 

wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde 

komen. 
12 Grieks: ‘de’ – een voegwoord dat een contrast aanduidt. 
13 Openbaring 3:7-8 7 Schrijf aan de engel van de gemeente in 

Filadelfia: “Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van 

David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij 

sluit, kan niemand openen: 8 Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd 

dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want 

ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb 

gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.  

(3) 5:29.    Maar God maakte hen vrijmoedig. In 

Handelingen 5:27-32 klaagde het hoogste gezag de 

apostelen aan vanwege hun ongehoorzaamheid aan hun 

eerdere bevel niet over Jezus te spreken. De vijanden 

beschuldigden de apostelen ervan dat ze het Sanhedrin in 

een slecht daglicht probeerden te stellen bij het volk. Maar 

de apostelen getuigden dat ze God meer moesten 

gehoorzamen dan mensen! God in Jezus Christus had hen 

bevolen het evangelie aan alle volken te verkondigen 

(Matteüs 28:18-2014) en niemand op aarde heeft een 

hoger gezag dan God! De apostelen getuigden toen zelfs 

tegenover de overheid. Ze verkondigden de dood en 

opstanding van Jezus Christus. Ze spraken over de 

noodzaak van bekering en vergeving van zonden. Ze 

getuigden dat God zijn Heilige Geest geeft aan mensen die 

God gehoorzamen.  

 

Wat een contrast! De vijanden dreigden, maar de 

christenen getuigden met moed en vrijmoedigheid! 

  

(4) 5:34.    Maar God maakte dat een van hun tegenstanders 

hun kant koos. In Handelingen 5:33-39 werden de 

vijanden heel erg boos op de apostelen en wilden hen ter 

dood laten brengen. Maar God bewoog een Farizeeër, 

genaamd Gamaliël op te staan en de apostelen te 

verdedigen. Hij waarschuwde het Sanhedrin tegen een 

overhaastig optreden, want het zou wel eens kunnen 

blijken dat het Sanhedrin tegen God aan het vechten was!  

 

Wat een verschil! De vijanden wilden de getuigen doden, 

maar God gebruikt een van de vijanden om hen in leven 

te houden. 

  

(5) 5:41.    Maar God zorgde ervoor dat de christenen Hem 

bleven gehoorzamen. In Handelingen 5:40-42 lieten de 

vijanden de christenen geselen. Volgens 2 Korintiërs 11:24 

kregen ze 39 slagen met een zweep die ook wel gemaakt 

werd van leren riemen met stukjes bot of steen erin 

verwerkt om de rug open te scheuren. De vijanden 

bevolen hen nogmaals om niet over Jezus Christus te 

spreken. De apostelen dan15 waren alleen maar blij dat ze 

waardig bevonden waren om voor Jezus Christus te lijden. 

Ze hielden niet op om elke dag in het openbaar (in de 

tempel) en van huis tot huis het evangelie te verkondigen.  

 

Wat een contrast! De vijand verbood de christenen te 

getuigen, maar zij hielden niet op te getuigen!  

  

                                                           
14 Matteüs 28:18-20 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht 

gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle 

volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader 

en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten 

houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik 

ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. 
15 Grieks: ‘men’ – een voegwoord dat continuïteit aanduidt 
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3.Uitleg voor de kringleider. 

5:16. De schaduw van Petrus.  

Dit gedeelte kan het beste als volgt vertaald worden: 

“Meer gelovigen werden toegevoegd tot de Heer, scharen 

van mannen en vrouwen, zodat zij hun zieken op straat 

brachten … opdat de schaduw van Petrus op sommigen 

van hen mocht vallen als hij voorbijkwam.”  

 

Deze beschrijving heeft niets met bijgeloof onder de 

mensen te maken, maar is eerder een historische 

beschrijving van hun geloof in Jezus Christus en Gods 

wonderen. Soortgelijke gebeurtenissen zijn al eerder 

voorgekomen. In een eerder geval had een vrouw het kleed 

van Jezus aangeraakt en werd ze onmiddellijk van haar 

ziekte genezen (Lees Marcus 5:27-30). In Gennesaret 

plaatsten mensen in dat gebied hun zieken op de markt en 

vroegen Jezus hen toe te laten de kwast van zijn kleed aan 

te raken. En allen die Hem aanraakten werden genezen 

(Lees Marcus 6:55-56). Een Romeinse legerofficier 

geloofde dat Jezus met één woord zijn knecht op een grote 

afstand kon genezen (Lees Matteüs 8:8-10). Deze 

gebeurtenissen zijn een bewijs van het geloof van mensen 

in Jezus Christus.  

 

Op dezelfde wijze had God besloten dat de schaduw van 

Petrus (Handelingen 5:16) hetzelfde effect zou hebben als 

de woorden of handbewegingen van de apostelen tijdens 

andere gelegenheden. Zo heeft God toegelaten dat zelfs 

doeken en werkkleren die Paulus gedragen had zieken 

genazen en demonen verdreven (Handelingen 19:11-

1216). De wonderen van de apostelen waren eerder het 

gevolg van hun geloof dan de oorzaak van hun geloof.  

 

De mensen geloofden in het evangelie die de apostelen 

verkondigden en daarom hadden zij ook geloof om hun 

zieken voor genezing naar de apostelen te brengen. De 

middelen die God gebruikte om hen te genezen: woorden, 

handbewegingen, doeken, een schaduw of helemaal geen 

contact, waren niet belangrijk voor Jezus Christus. 

Immers, alle macht in de hemel en op de aarde behoorde 

toch aan Jezus! Wat Jezus wel belangrijk vond was hun 

geloof!  

 

                                                           
16 Handelingen 19:11-12 11 Door Gods toedoen verrichtte Paulus 

buitengewoon grote wonderen: 12 zelfs de doeken en de werkkleren die 

hij gedragen had werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de 

boze geesten hen verlieten. 

5:29. Elk menselijk gezag op deze aarde is beperkt – d.w.z. 

heeft grenzen!  

God in Jezus Christus is de Enige die alle gezag heeft in de 

hemel en op de aarde. Dat wil niet zeggen dat bepaalde 

mensen op aarde geen gezag hebben. God heeft zeven 

gezagsrelaties ingesteld en deze horen in acht te worden 

genomen door alle gelovigen.  

 

(1) Het gezag van God over allen en alles.  

God heeft het hoogste gezag. Allen en alles is van Hem 

(Psalm 24:117). Allen en alles staat van eeuwigheid tot 

eeuwigheid onder Hem (Psalm 145:1318; Psalm 146:1019). 

Hij heeft alle gezag boven alle mensen, alle dingen en alle 

gebeurtenissen.  

 

Jakobus 4:7 zegt, “Onderwerp je aan God.” Alle mensen, 

of ze geloven of niet, moeten zich aan de God van de 

Bijbel onderwerpen. Als ze dat niet vrijwillig doen, zullen 

ze dat bij de terugkomst van Christus onvrijwillig moeten 

doen (Filippenzen 2:9-1120). Alle leiders op aarde en alle 

mensen in gezagsposities moeten zich onderwerpen aan 

God en zijn geboden. God heeft mensen voor zijn eer en 

heerlijkheid geschapen (Kolossenzen 1:1621). Hij roept alle 

mensen om Hem te kennen, Hem lief te hebben, Hem te 

gehoorzamen en Hem te dienen. Het hoogste doel voor 

alle mensen is om tot Gods eer te leven (Romeinen 

11:3622).  

 

(2) Het gezag van mensen over de schepping.  

God heeft aan mensen een beperkt gezag gegeven over zijn 

schepping. Psalm 8:5,7 zegt, “wat is dan de sterveling dat 

u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? 

Hem hebt u toevertrouwd het werk van uw handen en 

alles aan zijn voeten gelegd”. God heeft mensen de 

verantwoordelijkheid gegeven om voor zijn schepping te 

zorgen (Genesis 1:2823; 2:15-1624).  

                                                           
17 Psalm 24:1 Van de HEER  is de aarde en alles wat daar leeft,  

de wereld en wie haar bewonen,  
18 Psalm 145:13 Uw koningschap omspant de eeuwen,  

uw heerschappij omvat alle geslachten. 
19 Psalm 146:10 De HEER  is koning tot in eeuwigheid,  

je God, Sion, van geslacht op geslacht.  
20 Filippenzen 2:9-11 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem 

de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam 

van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de 

aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van 

God, de Vader. 
21 Kolossenzen 1:16 in hem is alles geschapen,  

alles in de hemel en alles op aarde,  

het zichtbare en het onzichtbare,  

vorsten en heersers, machten en krachten,  

alles is door hem en voor hem geschapen.  
22 Romeinen 11:36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem 

geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in 

eeuwigheid. Amen. 
23 Genesis 1:28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en 

word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de 

vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op 

de aarde rondkruipen.’ 
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Maar het gezag van mensen over Gods schepping is 

beperkt. Mensen mogen niet met Gods schepping doen 

wat ze maar willen! Mensen mogen het milieu niet 

vervuilen. Mensen mogen waterbronnen, bomen 

(Deuteronomium 20:19-2025) en diersoorten niet 

vernietigen. Mensen mogen het land waarin ze wonen niet 

voor zichzelf alleen opeisen. Evenals God moeten mensen 

ook aan de vreemdeling in hun midden ruimte geven 

(Deuteronomium 10:1826). Mensen mogen andere 

mensen niet doden in wraakmoord of zogenaamde ‘heilige 

oorlogen’.  

 

(3) Het gezag van de man over zijn vrouw.  

God heeft aan de man een beperkt gezag gegeven om zijn 

vrouw te dienen door haar te leiden. En God heeft aan de 

vrouw een beperkt gezag gegeven om haar man te dienen 

door hem te helpen (Kolossenzen 3:18-1927).  

 

Een man mag zijn gezag in de huwelijksrelatie alleen 

uitoefenen met liefde, dienstbetoon en zachtmoedigheid. 

En de vrouw mag haar gezag in het huwelijk alleen 

uitoefenen met liefde en respect. God heeft het huwelijk 

ingesteld en hij bepaalt de relaties binnen het huwelijk. De 

traditionele culturen van de mens of de moderne mens 

mogen niet veranderen wat God heeft ingesteld!  

 

(4) Het gezag van ouders over kinderen.  

God heeft aan ouders een beperkt gezag gegeven over hun 

kinderen. Ze mogen gehoorzaamheid van de kinderen 

verwachten zolang de kinderen nog onmondig zijn. De 

kinderen moeten hun ouders gehoorzamen in alles wat 

niet tegen de Bijbel ingaat.  

 

Maar het gezag van ouders is beperkt. Vaders mogen niet 

op hun kinderen vitten, hen ontmoedigen of verbitteren 

(Kolossenzen 3:20-2128). Ouders behoren hun gezag uit te 

oefenen op een manier die hun kinderen bemoedigt. 

Indien nodig, mogen de ouders ook tucht uitoefenen 

(Spreuken 13:2429).  

                                                                                           
24 Genesis 2:15-16 15 God, de HEER , bracht de mens dus in de tuin 

van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 16 Hij hield hem het 

volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten,  
25 Deuteronomium 20:19-20 19 Als u een stad langdurig moet 

belegeren, mag u haar boomgaarden niet vernietigen. Laat de bijl rusten 

en laat de bomen staan, want u moet er zelf van eten, en bovendien: is 

een boom soms een mens, dat u tegen hem moet strijden?  

20 Alleen de bomen waarvan u weet dat ze geen vruchten geven, mag u 

vernietigen of omhakken om ze te gebruiken voor de belegering van de 

stad waarmee u in oorlog bent.  
26 Deuteronomium 10:18 hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt 

vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. 
27 Kolossenzen 3:18-19 18 Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals 

past bij uw verbondenheid met de Heer. 19 Mannen, heb uw vrouw lief 

en wees niet bitter tegen haar.  
28 Kolossenzen 3:20-21 21 Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat 

maakt ze moedeloos. 22 Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, 

niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar 

oprecht en met ontzag voor de Heer. 
29 Spreuken 13:24 Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem,  

wie hem liefheeft, tuchtigt hem.  

God heeft de relatie tussen ouders en kinderen ingesteld 

en Hij bepaalt de relaties binnen het gezin. De traditionele 

culturen en de moderne mens mogen niet veranderen wat 

God heeft ingesteld! 

  

(5) Het gezag van de overheid over onderdanen.  

God heeft aan mensen, die door middel van politiek en 

recht een land besturen, een beperkt gezag gegeven over 

hun onderdanen. Mensen moeten het gezag van de 

bestuurders die boven hen gesteld zijn omwille van God 

erkennen (1 Petrus 2:13-1430). Christenen horen de 

regeerders van hun land te gehoorzamen in alles wat in 

Gods ogen recht is.  

 

Maar ook de macht en gezag van de overheid is beperkt, 

want christenen moeten God meer gehoorzamen dan 

mensen (Handelingen 5:2931). Wanneer de overheid 

dingen eist die tegen Gods wil indruisen, moeten mensen 

de overheid op een respectvolle wijze weerstaan. 

 

(6) Het gezag van werkgevers over werknemers.  

God heeft aan werkgevers een beperkt gezag gegeven over 

hun werknemers. Slaven moeten hun aardse meesters in 

alles gehoorzamen (Kolossenzen 3:2232).  

 

Maar ook het gezag van werkgevers is beperkt, want God 

zegt dat de heren hun slaven moeten geven waar ze recht 

op hebben en wat redelijk is, omdat ze weten dat zij God 

de Vader als hun Grote Werkgever in de hemel hebben! 

God zal eenmaal alle werkgevers belonen of straffen zoals 

zij dat zelf met hun werknemers gedaan hebben 

(Kolossenzen 4:133). Wanneer de werkgevers dingen eisen 

die tegen Gods wil indruisen, moeten de werknemers hun 

werkgevers op een respectvolle wijze weerstaan. 

  

(7) Het gezag van geestelijke leiders over geestelijke 

volgelingen. God heeft aan de leiders van de christelijke 

gemeente een beperkt gezag gegeven over de gemeente-

leden. Christenen moeten de leiders erkennen die God 

over hen aangesteld heeft en die hen terechtwijzen (i.e. de 

oudsten/ouderlingen)(1 Tessalonicenzen 5:1234).  

 

  

                                                           
30 1 Petrus 2:13-14 13 Erken omwille van de Heer het gezag van de 

bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste 

autoriteit, 14 en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om 

misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. 
31 Handelingen 5:29 Petrus en de andere apostelen antwoordden: ‘Men 

moet God meer gehoorzamen dan de mensen. 
32 Kolossenzen 3:22 Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet 

met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar 

oprecht en met ontzag voor de Heer. 
33 Kolossenzen 4:1 Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en 

wat redelijk is, want u weet dat ook u een meester hebt, in de hemel. 
34 1 Tessalonicenzen 5:12 Meesters, geef uw slaven waar ze recht op 

hebben en wat redelijk is, want u weet dat ook u een meester hebt, in de 

hemel. 
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Maar ook het gezag van de leiders van de gemeente is 

beperkt. De oudsten mogen niet heersen over de 

gemeenteleden die God aan hen toevertrouwd heeft 

(Matteüs 20:25-2835; 1 Petrus 5:1-436)! Geestelijke leiders 

mogen niet autoritair zijn, maar behoren mensen te leiden 

door hun voorbeeld (bv. door als oudsten/ouderlingen zelf 

Gods Woord te gehoorzamen)(Hebreeën 13:737), door 

voorop te lopen en door te dienen i.p.v. te heersen. 

 

5:32. De getuigen van Jezus. 

De 12 apostelen van Jezus Christus zijn geroepen om de 

getuigen van Jezus Christus te zijn (Handelingen 1:838).  

 

Zij zijn niet geroepen om getuigen te zijn van een of ander 

kerkgenootschap, of van een of andere leider, of van een of 

andere leerstelling, of van een of andere geestelijke 

ervaring!  

 

Door heel de geschiedenis heen probeert de satan de 

inhoud van het evangelie te veranderen zodat het steeds 

verder van Jezus Christus afschuift en steeds meer in de 

richting gaat van een of ander zelfzuchtig doel of ambitie 

van mensen! Pas op voor alle valse getuigen! 

  

                                                           
35 Matteüs 20:25-28 25 Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat 

heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. 

26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste 

wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 27 en wie van jullie de eerste wil 

zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – 28 zoals de Mensenzoon niet 

gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te 

geven als losgeld voor velen.’ 
36 1 Petrus 5:1-4 1 Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw 

mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik evenals 

u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik 

u: 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd 

goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en 

niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding. 

3 Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is 

toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. 4 Dan zult u wanneer de 

hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit 

verwelkt. 
37 Hebreeën 13:7 Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u 

hebben verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral 

goed hoe hun levenswandel eindigt. 
38 Handelingen 1:8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, 

zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel 

Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 

De apostelen behoorden tot de eerste groep discipelen van 

Jezus Christus. Zij hadden Jezus gevolgd vanaf het begin 

van zijn openbare bediening tot aan zijn Hemelvaart. Zij 

waren de ooggetuigen van wat Jezus Christus gedaan 

heeft. Zij waren de oorgetuigen van alles wat Jezus 

Christus gezegd heeft. Zij waren de getuigen van zijn 

rechtszaak voor de Joodse en Romeinse overheden 

(Handelingen 2:2339; 5:3040). Zij waren de getuigen van 

zijn dood (Handelingen 3:1841) en opstanding 

(Handelingen 2:3242). En zij waren de getuigen van zijn 

verhoging tot Gods rechterhand tijdens zijn Hemelvaart 

(Handelingen 5:3143).  

Ook de Heilige Geest getuigt over Jezus Christus en 

verheerlijkt Jezus Christus in het midden van elke groep 

van ware christenen (Johannes 16:1444). 

 

VII. GEBED (8 min.) 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat 

iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen) 

naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van 

Hem leerde. 

 

Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30) 

en voor anderen (Kolossenzen 4:12). 

 

VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.) 

Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer 

uit. 

 

                                                           
39 Handelingen 2:23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en 

voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en 

doden. 
40 Handelingen 5:30 De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot 

leven gewekt, nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te 

hangen. 
41 Handelingen 3:18 Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat 

hij bij monde van alle profeten had aangekondigd: dat zijn messias zou 

lijden en sterven. 
42 Handelingen 2:32 Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan 

getuigen wij allen. 
43 Handelingen 5:31 God heeft hem een plaats gegeven aan zijn 

rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israëlieten tot 

inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. 
44 Johannes 16:13-14 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij 

komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf 

spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat 

komen gaat. 14 Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij 

mij eren. 


