HANDELINGEN LES 12  DE HEIDENEN WORDEN GERED DOOR
GELOOF
HANDELINGEN 15:1-35

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen begrijpen dat redding enkel door geloof mogelijk is en niet
verdiend kan worden door goede werken.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
Te vertellen waarom de gelovigen te Antiochië in moeilijkheden waren.
De reden voor de vergadering te Jeruzalem te beschrijven.
Uit te leggen hoe de apostelen aantoonden dat de heidenen enkel door geloof gered waren.
Te vertellen waarom Jakobus wilde dat gelovigen van heidense afkomst zich bepaalde gebruiken
onthielden.

MEMORIEVERS
Hand.10:42

“En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die
door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden.”





Verheug je erin dat God genadevol verlossing voorziet door geloof alleen.
Verdedig het Evangelie met vriendelijkheid en geduld.
Schaad het geweten van anderen niet door je vrijheid te gebruiken.

VOLGENDE WEEK

DE CIPIER UIT FILIPPI WORDT GERED
Lees Handelingen 16:16-40
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TOEPASSINGEN
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ACHTERGROND

De gemeente van Antiochië stond voor een grote uitdaging toen de Joden kwamen onderwijzen dat redding
niet enkel door geloof verkregen wordt. Lukas geeft weer dat “enigen die uit Judea gekomen waren”, de
broeders leerden: “Als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden” (15:1).
Deze “valse broeders” (Gal.2:4) waren niet gezonden uit de gemeente van Jeruzalem (Hand.15:24). Ze
creëerden een ander evangelie , een waarin mensen eerder gered werden door werken dan door geloof in
Jezus Christus (Gal.2:16). Beseffende welk een ketterij deze mannen onderwezen ontstond er “van de kant van
Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen” (Hand.15:2). Toch raakte de
gemeente in Antiochië in verwarring door de storende en afbrekende leer (Hand.15:24). De gemeente besliste
wijs om Paulus, Barnabas en enkele anderen (waaronder de onbesneden heiden Titus) naar Jeruzalem te
sturen om dit probleem te overleggen met “de apostelen en ouderlingen” (Hand.15:2; Gal.2:1-2).
Tijdens hun reis verheerlijkten Paulus en Barnabas herhaaldelijk de Heer omwille van de manier waarop Hij de
heidenen had gered. Op hun weg naar Jeruzalem vertelden Paulus en Barnabas de broeders uit Fenicië en
Samaria hoe de heidenen tot bekering waren gekomen (hand.15:3). Na in Jeruzalem te zijn aangekomen
rapporteerde het gezelschap aan de gemeente, de apostelen en de oudsten alles wat God had gedaan (15:4).
De gemeente luisterde waarschijnlijk vol spanning naar wat Paulus en Barnabas te vertellen hadden over hun
zendingsreis in Klein-Azië (Hand.13-14).
Niet de gehele gemeente vond vreugde in de toestand van de heidense gelovigen. Toen gelovige Farizeeën
hoorden over de heidense gelovigen zeiden ze “dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van
Mozes in acht te nemen” (Hand.15:5). Zij dachten dat de wet essentieel was voor alle gelovigen, niet enkel de
Joden. Met zowel ware als valse broeders die verdedigden dat de heidenen besneden moesten worden werd
de gemeente genoodzaakt om haar positie ten aanzien van de heidense gelovigen en de wet te bepalen.
De vergadering te Jeruzalem (Handelingen 15:6-29)
Toen de apostelen en de oudsten elkaar ontmoetten om deze zaak te bezien ontstond “daarover een heftige
woordenstrijd” in de gemeente. Het onderwerp van de discussie was of de heidenen zich moesten laten
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Conflict in Antiochië (Handelingen 15:1-5)
Doorheen heel het Romeinse rijk waren er heidenen die het Evangelie hoorden en gered werden. Het eerste
grote gebied waarin heiden bekeerd werden was Antiochië, de derde grootste stad van het Romeinse rijk.
Sommige Joden die na de dood van Stefanus gevlucht waren uit Jeruzalem hadden hun toevlucht gevonden in
Antiochië, waar ze tot de Grieken predikten (Hand.11:19-20). Lukas schrijft: “de hand van de Heere was met
hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere” (11:21). Na het horen van de bekering van de
heidenen in Antiochië stuurden de oudsten van Jeruzalem Barnabas om de gemeente te bemoedigen (11:2224). Barnabas vond Saulus en ging samen met hem naar Antiochië waar ze beide gedurende een jaar onderwijs
gaven (11:25-26). Uiteindelijk stuurde de gemeente van Antiochië Saulus (Paulus) en Barnabas uit om het
Evangelie te verkondigen in andere steden in Klein-Azië. Hoewel Paulus en Barnabas, wanneer ze in een stad
aankwamen, zich altijd eerst tot de Joden richtten kwamen er veel heidenen tot bekering door het horen van
het Evangelie (Hand.13-14). Toen ze terugkeerden naar Antiochië getuigden Paulus en Barnabas “van wat voor
grote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had”
(Hand.14:27).
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Toen God Petrus stuurde om Christus aan Cornelius te verkondigen (Hand.10) verheugde de gemeente van
Jeruzalem zich dat God “dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt” (11:18). God
vereiste niet van de heidenen dat zij zich tot het Jodendom bekeerden en de wet volgden om vergeving van
hun zonden. Hij vergaf hun omdat ze geloofden in Zijn Zoon. Na een eerste periode van vreugde begon de
gemeente te worstelen met het feit dat de heidense gelovigen deel uit maakte van de gemeente. Sommige
Joodse gelovigen hadden moeilijkheden met de gemeenschap met de heidenen die de wet niet
gehoorzaamden. Hoewel de bedreiging van de gemeenschap tussen de Joden en heidenen ernstig was,
broeide er nog een ernstiger iets, iets dat invloed had op de manier waarop de Joden en de heidenen hun
redding zagen. Sommige Joden begonnen te onderwijzen dat de heidenen niet gered konden worden zonder
de besnijdenis. De gemeente moest antwoorden of de heidenen nu gered waren in genade door geloof alleen
of dat ze de wet nog moesten gehoorzamen om gered te worden.

besnijden en de wet gehoorzamen (had.15:6). Petrus, Barnabas, Paulus en Jakobus de oudste argumenteerden
allemaal dat omdat God de heidenen had aangenomen door geloof alleen, de gemeente niet kon vereisen dat
ze de wet van Mozes moesten gehoorzamen.

De oudste jakobus argumenteerde dat de getuigenis van Petrus bevestigd werd door de Oudtestamentische
profetie. Eerst herinnerde hij het volk aan de getuigenis van Petrus “hoe God voorheen naar de heidenen
omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen” (15:14). Hoewel Gods genadevolle redding
van de heidenen onverwachts was gekomen, toch ging het niet gepaard met een profetisch precedent.
Jakobus citeerde Amos’ profetie over het duizendjarig rijk (Amos 9:11-12) waarin God verkondigd dat de
heidenen Zijn Naam zal uitroepen (Hand.15:15-17). Omdat God in de toekomst de heidenen zou redden
zonder hen eerst tot het Jodendom te laten bekeren, zou het niet verrassend moeten zijn dat God de heidenen
nu zou redden. In een bepaalde tijd, ofwel nu of in het toekomstig aardse rijk van God, zouden de Joden eraan
gewoon moeten worden dat God heidenen redt buiten de besnijdenis en de gehoorzaamheid aan de wet om.
Petrus, Barnabas, Paulus en Jakobus hadden met succes geargumenteerd dat God de heidenen redde door
geloof alleen, los van hun gehoorzaamheid aan de wet. Hoewel de kwestie van redding door geloof alleen
besproken was, bleef er nog steeds een probleem over voor de gemeente: Hoe konden Joden en heidenen
gemeenschap met elkaar hebben als de heidenen nog zoveel deden wat tot aanstoot voor de Joden was? Om
de gemeenschap tussen Joden en heidenen te bewaren raadde Jakobus aan dat de heidenen zich vier zaken
onthielden: “van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed”
(Hand.15:20). Elk van deze gebruiken – het eten van aan afgoden geofferd vlees, vlees eten van een dier dat
gewurgd is geweest, vlees eten waarin het bloed nog niet helemaal uitgelekt was en het deelnemen aan
verschillende vormen van seksuele immoraliteit – waren tot aanstoot voor de Joden. Voor geredde heidenen
was seksuele immoraliteit het enige gebruik dat op zichzelf zondig was. Omdat de Joden al zo lang Mozes ( de
wet) hadden horen verkondigd worden in iedere stad en bleven luisteren naar Mozes die “elke sabbat in de
synagogen voorgelezen” werd, hadden ze moeite om geen aanstoot te nemen aan de heidenen die deze
praktijken deden. Omwille van de eenheid onder hun vroeg de gemeente van Jeruzalem om hun vrijheid te
beperken zodat de joodse broeders geen aanstoot zouden nemen.
Je gemeente van Jeruzalem informeerde “de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië” waren
over hun besluiten door hun een brief mee te geven met Paulus en Barnabas. Paulus en Barnabas werden
vergezeld door Judas en Silas, twee “leidinggevende mannen onder de broeders” te Jeruzalem (Hand.15:2223). De brief bevestigde dat de mannen die gekomen waren om de gemeente te Antiochië te vragen om de
heidense gelovigen te laten besnijden en de wet te laten gehoorzamen niet door de apostelen en oudsten te
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Toen Barnabas en Paulus hun getuigenis begonnen hadden ze een stil publiek dat blijkbaar onder de indruk was
door Petrus’ getuigenis (15:12). Op het eerste zicht was het argument van Barnabas en Paulus minder
theologisch dan die van Petrus. Zij vertelden eenvoudigweg “wat voor grote tekenen en wonderen God door
hen onder de heidenen gedaan had” (15:12). Maar er lag een diepere redenering achter hun getuigenis. Hun
getuigenis impliceerde de vraag: “Waarom zou God Barnabas en Paulus bevestigen door wonderen, als ze niet
werkelijk het Evangelie predikten?” Anders dan zij die redding door werken verkondigden (en geen
miraculeuze wonderen konden verrichten), deed God wonderen doorheen Barnabas en Paulus die redding
door geloof alleen verkondigden.

3

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

Het argument van Petrus begon met zijn eerdere ervaring bij het getuigen naar Cornelius. Petrus
argumenteerde dat Cornelius en de andere heidenen gered werden toen ze het Evangelie hoorden en
geloofden (Hand.15:7). Ze werden niet gered door ook maar enige daad, enkel door geloof. God had de
heidenen duidelijk aangenomen doordat Hij hun de Heilige Geest had gegeven en “hun hart door het geloof
gereinigd” had (Hand.15:9). Omdat God zo duidelijk had gesteld dat de heidenen buiten de wet om gered
waren, waren degenen die argumenteerde dat de heidenen Gods wet dienden te gehoorzamen Gods wijsheid
in het redden van de heidenen in vraag aan het stellen (Hand.15:10). Petrus argumenteerde ook een heidense
discipel de wet te laten volgen hem “een juk op de hals” legde “dat onze vaderen en ook wij niet hebben
kunnen dragen” (15:10). Als geen enkele Jood ooit in staat was geweest om de wet te vervullen en daardoor
redding te verkrijgen, waarom zou een heiden die reeds aangenomen is door God nog onder de wet moeten
worden geplaatst? Petrus eindigde met een grootse verklaring: “Maar wij geloven door de genade van de
Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij” (15:11). Zowel de Joden als de heidenen
werden op dezelfde manier gered – door genade! Noch Jood, noch heiden kon gered worden door werken.

Jeruzalem waren gestuurd (15:24). Die vier mannen werden gestuurd om persoonlijk te bevestigen wat de
vergadering had beslist (15:25-27). Anders dan de mannen die met hun woorden “verwarring” hadden
gebracht onder de heidense gelovigen, zou de gemeente geen extra plichten opleggen bij de heidenen die
reeds door hun geloof behouden waren. Omwille van de gemeenschap tussen de Joden en de heidenen legde
de gemeente, in overeenstemming met de Heilige Geest, geen extra lasten op de schouders van de heidenen
buiten het onthouden van vier aanstootgevende praktijken (15:28-29).
Rust in Antiochië (Handelingen 15:30-35)
Toen de gelovigen vergaderden in Antiochië hoorden ze de brief en “verblijdden zij zich over de bemoediging”
(Hand.15:30-31). De gelovigen waren opgelucht dat de gemeente te Jeruzalem het Evangelie dat hun tot
Christus had gebracht bevestigd werd. Net zoals tot hun verkondigd was geweest werden ze enkel door geloof
behouden en niet door bepaalde werken als de besnijdenis. De gemeente was ook bemoedigd door Judas en
Silas die hen “bemoedigden … met veel woorden en sterkten” (15:32). De twee mannen waren naar Antiochië
gekomen met de groeten uit Jeruzalem. Toen ze terugkeerden naar Jeruzalem “lieten de broeders hen met
vrede teruggaan naar de apostelen” (15:33). Joden en heidenen, Antiochië en Jeruzalem waren verenigd in
gemeenschap. Nadat Judas en Silas waren vertrokken verspreidde het Evangelie van redding door geloof
alleen zich verder terwijl Paulus en Barnabas “het Woord van de Heere” bleven onderwijzen en verkondigen
(15:35).

Een welbewuste en opzettelijke afwijking van de fundamentele geloofsleer.
Met zich meebrengen.
Besluit of voorbeeld van vroeger waarop iemand zich kan beroepen.
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Ketterij
Impliceren
Precedent
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MOEILIJKE WOORDEN

BIJBELLES
INLEIDING
Er zijn dingen in het leven waarmee je kunt manipuleren of wijzigen op welke manier dan ook. Een ding hiervan
is het evangelie. Het behouden van het ware evangelie, met alles wat het met zich meebrengt, is onmisbaar
voor iemand om verlossing te ontvangen. Probeer een ander evangelie aan te bieden, anders dan in de Bijbel
staat, zou dit een ernstig misdrijf zijn. In de les vandaag komen Paulus en Barnabas zulke misdrijven tegen. Ze
waren getuige van een groep Joden in Antiochië, die probeerden de heidenen te manipuleren om een valse
leer te volgen. Om te zien hoe Paulus en Barnabas deze valse leer aanvochten, gaan we kijken naar Hand.15:135.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat onderwezen de Joden in Antiochië met betrekking tot het evangelie?
Lukas vermeld dat bepaalde mannen uit Judea en onderwezen dat men niet gered kon worden, tenzij
ze besneden waren. besnijdenis was een deel van de wet die de Joden gevolgd hadden sinds de tijd van
Mozes. Dit onderwijs was echter niet het waren evangelie. In plaats van gered te worden door geloof
in Jezus Christus, onderwezen de mannen uit Judea dat verlossing afhankelijk was van iemands
gehoorzaamheid aan de wet.
 Wat was het geschil dat Paulus en Barnabas hadden met de mannen uit Judea?
Paulus en Barnabas wisten dat het verkondigen van een valse leer, een serieuze overtreding was.
Vanwege dit groot belang, deden Paulus en Barnabas veel moeite om te redeneren met de valse
leraren uit Judea. Ze verlangden er naar dat het onderwijs van deze mannen gecorrigeerd werd, zodat
ze het ware evangelie duidelijk kenden en verlost zouden worden. Toen geen van de partijen het eens
konden worden, liet de kerk van Antiochië Paulus en Barnabas naar Jeruzalem gaan om het probleem
met de oudsten en apostelen te bespreken. Door dit bezoek zouden Paulus en Barnabas gaan
begrijpen wat het ware evangelie is.
 Wat maakt dat Petrus opstaat en verkondigt aan de apostelen en oudsten in Jeruzalem?
Na lange discussies stond Petrus op en verkondigde het ware evangelie. Hij had gezien hoe Cornelius
en andere heidenen gered waren toen zij het evangelie gehoord hadden en geloofden. Ze waren niet
verlost door iets te doen, maar alleen door te geloven. Petrus was overtuigd van de verlossing van de
heidenen, omdat hij getuige was dat zij de Heilige Geest ontvingen.
 Wat bedoelde Petrus toen hij verwees naar de Joden die probeerde een “juk” op de heidenen te
leggen?
Volgens Petrus waren de Joden schuldig van te proberen de heidenen, voor de verlossing, de wet te
gehoorzamen. Petrus argumenteerde dat als zij probeerden om de heidense discipelen de Wet te
naleven, hetzelfde zou zijn als hen onder dezelfde “juk” te plaatsen, welke hun vaders, noch henzelf
niet konden dragen. Aangezien geen Jood de Wet had kunnen vervullen en verlossing zou krijgen, was
het weinig zinvol om de heidenen onder dezelfde voorschriften en eisen te plaatsen. De mens kan
alleen door geloof in Christus verlost worden, niet door werken (gehoorzaamheid aan de Wet).
 Hoe bewees het getuigenis van Paulus en Barnabas dat de mens alleen door geloof verlost was?
Na de verbazingwekkende toespraak van Petrus, stonden Paulus en Barnabas op en vertelden
eenvoudigweg “over de wonderen en grootse daden, die God door hen onder de niet-Joden had
verricht” (15:12). Dat God zulke wonderen doorheen Paulus en Barnabas deed, bevestigde dat zij
inderdaad het ware evangelie verkondigden. Niet zoals degene die verlossing door werken
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 Strijd in Antiochië (Hand.15:1-5)
 Raad in Jeruzalem (Hand.15:6-29)
 Kalmte in Antiochië (Hand.15:30-35)



SAMENVATTING
Het evangelie verspreidde zich verder en de gemeente van Christus bleef groeien. Heidenen werden gered en
net zoals God verspeld had dat het goede nieuws naar de einden der aarde zou gaan. de Joden begonnen te
verkondigen dat de heidenen de Wet moesten aanhangen om zo verlossing te verkrijgen. Toen Petrus,
Barnabas, Paulus en Jakobus dit hoorden, verdedigden zij het ware evangelie voor de raad van Jeruzalem. Zij
legden uit waarom de heidenen dezelfde Wet moesten gehoorzamen als niemand in staat was om die te
houden. ze legden uit dat zowel Jood als heiden op dezelfde manier verlost worden – door genade alleen door
geloof alleen.
Dat verlossing voorzien wordt door geloof en niet door werken is bewijs van Gods buitengewone
goedgunstigheid. Een ieder die het evangelie ontvangen heeft en nu in Christus gelooft, zou zich moeten
verheugen in Gods verlossing. Ze zijn niet gered om wat gedaan hebben, maar vanwege hun geloof in wat
Christus voor hun gedaan heeft. Dit is het evangelie dat aan iedereen verkondigt moet worden.
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onderwezen (en geen aanspraak konden maken op wonderlijke tekenen), deed God wonderen
doorheen Paulus en Barnabas, die verlossing door geloof alleen verkondigden.
Wat gaat de apostel Jakobus doen na de toespraak van Petrus?
Na het getuigenis van Petrus, herinnert Jakobus zich hoe God de verlossing van de heidenen voorzegt
had doorheen Oudtestamentische profetie. In het boek Amos had God verteld dat Hij de heidenen zou
bezoeken en hen tot eigendom nemen waarover Zijn naam is geroepen (Amos 9:11-12). Dit was
precies hetgeen Petrus in Jeruzalem vertelde. Aangezien God voor de toekomst had verkondigt dat de
heidenen een dag geroepen zouden worden door Zijn naam, zou het geen verrassing mogen zijn dat
God nu heidenen verloste. Op een moment, of dat nu is of in Gods toekomstig aards koninkrijk, de
Joden zouden er aan gewend moeten raken dat Gods verlossing van de heidenen los is van besnijdenis
en gehoorzaamheid aan de Wet.
Waar wilde Jakobus dat de heidense gelovigen zich van onthielden om te doen?
Om de gemeenschap tussen de Joden en de heidenen te behouden, beveelt Jakobus de heidenen aan
om zich van vier dingen te onthouden: “van alles wat afgoden gewijd is, van verboden huwelijken, van
vlees waaruit het bloed niet is weggelopen, en van bloed zelf” (Hand.15:20). Een elk van deze
handelingen – het eten van voedsel gewijd aan de afgoden, vlees eten waarvan het bloed niet is
weggelopen, het verstikte en deelnemen aan verschillende vormen van seksuele immoraliteit – waren
in het bijzondere een overtreding voor de Joden. Omwille van de eenheid onder de broeders, vroeg de
gemeente in Jeruzalem dat de heidenen hun vrijheid begrensden om zo hun Joodse broeders niet te
beledigen.
Hoe reageerden de gelovigen in Antiochië toen zij hoorden van Paulus’ en Barnabas’ bezoek aan
Jeruzalem?
Toen de gelovigen in Antiochië bijeengekomen waren, hoorden ze de brief aan en “was men blij over
de bemoedigende inhoud” (Hand.15:31). De gelovigen waren opgelucht dat de gemeente in Jeruzalem
het evangelie bevestigde, waardoor ze tot Christus waren gekomen. Net zoals er tegen hen gepredikt
was, was verlossing door geloof alleen en niet afhankelijk van mensenwerk, zoals besnijdenis. Ze
waren bemoedigd en het evangelie van verlossing door geloof alleen ging zich verder verspreiden,
daar Paulus en Barnabas “vele anderen onderwezen en verkondigden zij er de boodschap van de Heer”
(Hand.15:35).

CRÈCHELES
Er kwamen heel veel mensen tot geloof in Jezus.
In elke nieuwe gemeente stelden de apostelen nieuwe oudsten aan die de gemeente moesten leiden.
Maar er ontstond een discussie in de gemeente.
Sommigen zeiden dat je alleen maar moet geloven in Jezus om gered te worden en anderen zeiden dat je ook
goede dingen moest doen.
Het werd zo een belangrijke kwestie dat Paulus en Barnabas naar Jeruzalem gestuurd werden om de zaak voor
te leggen aan de oudsten en apostelen.
Maar ook daar ontstond een flinke woordenstrijd.

Toen stond Petrus op.
Hij zei: “God kent de harten van iedereen.”
En hij vertelde dat hij al had gezien dat God Zijn Heilige Geest ook gaf aan mensen die geen Jood waren en

“Je moet geen goede werken doen om gered te worden. We geloven toch allemaal dat Jezus ons door genade
redde? Het was een cadeau dat we niet verdienden. Waarom zouden we dan vragen aan deze niet-Joden om
extra goede dingen te doen?

De mannen in de vergadering luisterden heel aandachtig.
“Het is waar wat Petrus zegt”, zeiden ze, “Wij zijn gered van onze zonden door ons geloof in Jezus en niet door
goede dingen die wij hebben gedaan. Het was echt genade, een cadeau dat we niet verdienden.”

Ze schreven: “Door goede werken kan je niet verlost worden van je zonden. Alleen door te geloven in Jezus,
door op Hem te vertrouwen.”

Paulus en Barnabas brachten daarna de brief samen met twee mannen uit de gemeente van Jeruzalem naar
Antiochië.
Antiochië was de stad waar de discussie was begonnen.
Toen ze daar waren aangekomen lazen ze de brief voor aan de gemeente.
Wat waren de mensen die geloofden daar blij.
Nu wisten ze zeker dat hetgeen ze gehoord hadden van Jezus echt waar was.
Met blijdschap bleven ze daarom verder vertellen aan alle mensen hoe ze zich konden bekeren van hun zonden
en dat ze door geloof in Jezus gered konden worden van hun zonden.
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De apostelen en de oudsten schreven dit allemaal op in een brief.
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geloofden Jezus.

MEMORIEVERS
Hand.10:42

En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is
Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Handelingen Les 7).
Heeft elk kind de kubus nog? Zie hiervoor Handelingen les 7, “memorievers.” Maak eventueel een kubus om te
gebruiken bij de herhaling.
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Moeilijke begrippen
 De Wet van Mozes: De wet van Mozes verwijst naar alle geboden die God aan Israël gaf door Mozes.
Het is inclusief de morele wetten, zoals het niet doden en niet stelen. Het is omvat ook speciale
wetten over de Joodse religie die ceremoniële wetten genoemd worden, zoals het niet eten van
varkens en hoe je moet offeren. De Wet beïnvloedde het gehele leven van iedere dag. Vanwege de
vele eisen hiervan, kon een persoon nooit perfect het gehoorzamen. Leg uit dat de Wet niet zo is zoals
de wetten in België, zoals niet te hard rijden of het betalen van belasting. De Wet van Mozes vertelde
de Israëlieten wat ze wel en niet konden dragen, wat ze wel en niet konden eten en zelfs wie ze niet
mochten trouwen. Laat de kinderen een lange lijst van regels van hun ouders voorstellen wat
onmogelijk was om te gehoorzamen, zoals nooit vies mogen worden, alleen rode shirts dragen en
alleen muesli eten.
 Raad: Een raad is een grote vergadering waar leiders bespreken wat te doen. De raad in Jeruzalem
bestond uit enige apostelen en andere kerkleiders, die spraken over wat te doen met de nieuwe
heidense Christenen. Illustreer dit met een ouder en leraar tijdens een oudercontact. Ouders
ontmoeten met leraren om te spreken over hoe de kinderen zich gedragen in de klas of hoe ze het
doen met schooltaken.
 Besnijdenis: Besnijdenis was een lichamelijk teken die God opgedragen had aan de Joden om te doen.
Het was een herinnering dat God beloofd had om het Joodse volk te zegenen met hun eigen land en
een unieke relatie met God. De Joden moesten heel Gods wetten gehoorzamen en de besnijdenis zou
hen apart zetten als bezit van God. Illustreer besnijdenis met een trouwring. Hoewel het geen
lichamelijk teken is, geeft een trouwring de belofte aan die twee mensen met elkaar gemaakt hebben.
De ring is een herinnering van hun unieke relatie en de beloftes die ze willen houden.
 Zich onthouden van: Zich onthouden van betekend om iets te vermijden. Als een kind niet van
broccoli houdt, vermijdt hij het eten ervan graag. Hij onthoud zich van broccoli. Als hij er niet van houd
om zijn kamer op te ruimen, onthoud hij zich er van, totdat hij opgedragen wordt om het op te
ruimen.
 Geweten: Het geweten is een manier van denken die iedereen heeft wanneer ze geboren worden. het
vertelt mensen om bepaalde dingen niet te doen en het verschil tussen goed en kwaad. Terwijl
sommige mensen een sterker geweten hebben dan anderen, is het geweten niet zo effectief of
duidelijk als het Woord van God. Mensen kunnen hun geweten negeren of soppen om het te
gebruiken. Laat de kinderen zich een voorstelling maken dat hun vader een notitie heeft gemaakt met
een taak voor zaterdagmorgen. De kinderen kunnen naar de notitie luisteren en de taak doen. Of ze
kunnen het papiertje met de notitie onder hun bed verstoppen en de taak niet doen.
 Geloof alleen: Geloof alleen is de enige manier waarop je gered kan worden. vele mensen proberen
voor hun verlossing te werken. Ze gaan veel naar de kerk, bidden veel of geven de arme mensen geld,
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IJSBREKERTJES

Gewoonten
Spreek met de kinderen over manieren waarop bepaalde culturen beledigd kunnen zijn. Bijvoorbeeld de
gewoonte in Japan om je schoenen uit te doen. Het zou in hun cultuur onbeleefd zijn om dit gebruik te
negeren. Andere voorbeelden kunnen zijn zoals buigen of elkaar op de wang kussen. Sommige van de Christen
Joden hadden het er moeilijk mee om de heidenen in de gemeente te accepteren, omdat de heidenen
gewoonten hadden die voor de Jood heel onbeleefd waren. voor de Jood was het heel beledigend om met
iemand te eten die vlees at dat geofferd was aan een afgod of wat niet van bloed ontdaan was.
Traditie
Neem een afbeelding mee van een kerstboom en een ander van een komkommer. Vraag de kinderen of ze
liever een komkommer op gaan zetten in hun living met kerst en het versieren. Leid hen in een discussie van
tradities en hoe we graag de dingen houden zoals ze altijd gegaan zijn. Het lijkt raar om voor te stellen om een
komkommer te versieren met kerst en niemand zou dit willen veranderen.
Evangelie
Maximaliseer deze les om het evangelie te bespreken. Laat de kinderen de cruciale onderdelen van het
evangelie vertellen, zoals het erkennen van zonde, berouw tonen van zonde, geloven dat Jezus sterf voor
zonden en opgestaan is en ondergeschikt gemaakt wil zijn aan de heerschappij van Christus. Schrijf de
antwoorden op het bord. Schrijf zeker de onderdelen op dei de kinderen niet genoemd hebben.
Herhalen
Bespreek de uitwendige bewijzen dat de Joden Christus ontvingen bij Pinksteren. Herinner de kinderen aan de
komst van de Heilige Geest en de gift van tongen. Vraag of de Heilige Geest op Cornelius en zijn huisgenoten
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Werken vs. geloof alleen
In Handelingen 15 reageerde de eerste gemeente op de valse leer dat iemand niet verlost kon zijn, tenzij deze
besneden was en zich aan de Wetten in het Oude Testament hield (Hand.15:1, 24). Help de kinderen te
begrijpen dat vele mensen nog steeds geloven dat ze gered zijn door daden en niet door geloof alleen. Neem
afbeeldingen van verschillen religieuze plaatsen mee (een katholieke kerk, een islamietische moskee, een
Joodse synagoge en een boeddhistische tempel) en vertel hen dat de mensen die naar deze plakken gaan,
denken dat ze “gered” zijn. Laat dan een afbeelding van jouw kerk (of een andere) zien en vertel de kinderen
dat er verloren mensen zijn in onze eigen kerk, die denken verlost te zijn omdat ze naar de kerk gaan, door geld
te geven, door goed te doen, te bidden of te lezen. Laat de kinderen een foto van hen zelf zien. Deel je zorg
met de kinderen dat sommige kinderen denken dat ze naar de hemel gaan door goede dingen te doen en niet
door geloof alleen.
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worden gedoopt, of proberen een lijst met regels te houden. ze proberen al deze dingen te doen,
zodat ze naar de hemel kunnen. Terwijl deze dingen en daden goed zijn, kan niemand echter genoeg
werken doen om naar de hemel te komen. Terwijl mensen proberen te geloven en te werken voor hun
verlossing, wordt het geloof verpest of geruïneerd. Reddend geloof is compleet vertrouwen in wat
Christus gedaan heeft, zonder je eigen werken. Deel elastieken uit. Houdt een dartbord omhoog, met
een Bull’s Eye, waarvan je weet dat ze het nooit zullen raken en laat hen met de elastieken proberen
om het midden te raken. Nadat ze allen tekort schoten, vertel je ze dat hoe hard ze ook proberen, ze
niet naar de hemel gaan. deel de elastieken weer uit. Vraag hen of ze jou vertrouwen dat ze het
midden kunnen raken. Neem de elastieken van hen terug, ga naar het dartbord en doe ze tegen de
bull’s eye. Het geloof in jou was de enige manier om het midden te raken, zonder de elastieken te
schieten.
Onenigheid en twist: Onenigheid en twist betekend vechten en argumenteren. Vraag de kinderen of
ze het wel eens oneens waren met of geargumenteerd hebben met hun broers of zussen.

kwam. Toen zij Christus ontvingen. Gebruik Hand.15:8-9 om te verduidelijken dat de heidenen de Heilige Geest
ontvingen, net als de Joden. Omdat de Heilige Geest het teken was van ware bekering, waren de heidenen net
zo goed bekeerd als de Joden.
Illustratie de ondraagbare juk
Neem een stapel grote boeken mee. Plak daar een label op met het woord “Wet.” Vraag een vrijwilliger om
een boek te dragen. Daarna nog een. Blijf spreken over zwaarte van de Wet, terwijl je meer boeken blijft
toevoegen, totdat het kind niet meer in staat is om ze te dragen. Vraag of een ander kind denkt het beter te
kunnen en herhaal het proces. Laat zien dat het gehoorzamen van de Wet onmogelijk is. de Joden konden het
niet en wij ook niet.

Noteren
Vraag de kinderen naar verschillende daden die gedaan moeten worden om verlost te kunnen worden. schrijf
dit op het bord. Als ze genoeg kennis hebben om antwoorden als “Naar de kerk gaan,” “bidden,” etc. te
moeten vermijden, laat hen dan vertellen wat sommige mensen proberen te doen om verlost te worden. wijs
hen erop dat mensen hun eigen wetten maken die ze proberen na te leven om zo verlossing te verdienen. De
Joden hadden al de Wet; de meeste mensen bedenken hun eigen wetten.
Het gezag
Vraag de kinderen hoe wij vandaag de dag tot een Bijbelse beslissing komen. Kies iets uit, zoals bedriegen.
Spreek met hen over het kijken in Gods Woord voor Zijn geboden, kijk dan naar principes. Leg uit dat het
Nieuwe Testament door de apostelen is geschreven, dus kijken we eigenlijk naar wat de apostelen zeggen om
ons te instrueren. De raad in Jeruzalem deed hetzelfde. Ze waren niet zeker van wat te doen, dus gingen ze
naar de apostelen. Ze hadden nog geen Bijbels, maar gingen naar mensen toe die de Bijbel schreven.
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Geloof alleen
Om geloof alleen te laten zien neem je een chocoladereep mee. Vraag de kinderen of ze het graag zouden
willen eten. Spreek over hoe goed het is en precies juist van zichzelf. Verwijder de papierwikkel en laat daarna
een stuk stinkende kaas uit. Voeg dit bij de reep chocolade en vraag hoeveel kinderen dit willen hebben.
Hetzelfde kan gedaan worden met een stuk cake en broccoli. Lag uit dat de verlossing die God aanbied perfect
is en dat we niets hoeven toe te voegen om het beter te maken. God vereist niet dat de Wet wordt toegevoegd
aan Zijn volmaakte verlossing. Verduidelijk dat de Wet niet slecht is, maar om er aan toe te voegen is
eenvoudig niet nodig.
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Twee harten
Teken twee harten op het bord. Kleur een met een gewone whiteboard marker en de ander met een
fijnschrijver. Laat de twee stiften zien en heb op de een het woord “Geloof” en op de ander “Werken.” Gebruik
de geloofstift voor de gewone whiteboard marker en werken voor de fijnschrijver. Laat aan de kinderen zien
dat werken de zonden in ons hart niet kan uitwissen. De fijnschrijver kan verwijdert worden met een
whiteboard reinigingsmiddel.
Variatie: als je een krijtbord hebt, plaats dan een klein stuk krijt in de bordwisser. Wanneer je een van de
harten wil wegvegen, zal het eenvoudigweg meer gaan inkleuren.
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KNUTSELWERKJES
Het juk van de Wet
Geef elk kind een bruin vel papier. Knip dit in de lengte doormidden en plak dit aaneen om een lange reep te
maken. Knip een halve cirkel uit in het midden van de onderkant (waar het juk op de nek rust). Schrijf “Het juk
van de Wet” langs de bovenkant en schrijf of plak de verzen uit Hand.15:10 en 15:11 aan ieder kant.
Eén manier
Geef elk kind een kopie van het blad “Eén manier” en twee vierkanten “Hoe werden heidenen verlost” en “Hoe
werden Joden verlost.” Knip het kruis uit en vouw de zijden in langs de stippellijn. Plak een vierkant aan elke
kant. Laat de kinderen dit kleuren en versieren.
Drie argumenten
Geef elk kind een kopie van de bladen “Drie argumenten.” Laat hen de mannen inkleuren en de afbeeldingen in
de woordballon. Daarna mogen ze de ballonnen uitknippen en het boven de juiste man plakken laat hen de
verzen onder elke man lezen om hen te laten bepalen welk woordballon boven welke man gaat.

Tussendoortje
Gebruik een tussendoortje om de verschillen tussen de Joodse en heidense cultuur te laten zien. Verdeel de
kinderen in twee groepen. Geef een groep gewone “Prince” koekjes met de vanille smaak en de andere groep
de “Prince” koekjes met de chocolade smaak. Of laat de ene groep de koekjes normaal opeten en de andere
groep ze van elkaar halen en de crème eerst eten. Vertel hen over de unieke Joodse voedselgewoonten die hen
onderscheidde van de heidenen, zoals het niet eten van varkens.
Sketch: drie getuigenissen
Laat drie lesgevers zich verkleden in mantels. Een spreekt als Petrus, een als Barnabas en een als Jakobus. Laat
Petrus over zijn ervaring van het verkondigen naar Cornelius spreken en hoe Cornelius verlost werd. Laat
Barnabas de vruchtbare bediening van Paulus beschrijven. En als laatste laat je Jakobus het citaat uit het Oude
Testament beschrijven uit 15:16-18 en aankondigen dat de heidenen ook Christenen kunnen zijn.
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Het lukt niet
Help de kinderen om de nutteloosheid, van het proberen om naar de hemel te geraken door werken en niet
door geloof alleen, te leren. Verdeel de kinderen in twee groepen. Elke groep kinderen wordt hetzelfde aantal
blokken gegeven, waarmee ze een bouwwerk moeten maken. Boven waar de kinderen aan het bouwen zijn,
hangt een papier waarop het woord “hemel” geschreven staat. Vertel de kinderen dat de eerste groep waarvan
hun bouwwerk de tot de hemel komt, wint. Wat de kinderen niet weten is dat er niet genoeg blokken zijn om
tot de hemel te geraken. Speel dit spel zo dat de kinderen een wedstrijd moeten houden, waarin een kind een
blok meeneemt, naar de plek loopt waar ze gaan bouwen en plaatst het blokje bovenop, zonder het bouwwerk
om te laten vallen. Als het kind terug in de rij staat, gaat het volgende kind met een blok naar het bouwwerk.
Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, zal het spel eindigen wanneer alle blokken gebruikt zin of wanneer
de tijd verstreken is. bij het einde van het spel kan de lesgever de grootte van de twee bouwwerken vergelijken
en de kinderen kunnen voor de groep die een hoger gebouw heeft, klappen. De lesgever kan daarna uitleggen
dat de blokken een beeld zijn van de goede dingen die mensen doen. Ongeacht hoeveel dingen ze ook doen,
het zal de mensen niet lukken om met werken hun plaats in de hemel te verdienen. De lesgever zou uit moeten
leggen dat de enige wijze waarop we de hemel binnen kunnen gaan, door berouwvol geloof.
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KNUTSELACTIVITEITJES
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Sketch: de krant
Neem een krant mee en doe alsof je de krantenkoppen aan het lezen bent. Spring geschrokken omhoog. “Kijk,
het spreekt hier op de voorpagina dat de heidenen verlost kunnen worden! Verbazingwekkend!” loop naar een
andere lesgever om het te laten zien en laat hem ook verheugd zijn over het goede nieuws.
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Spel
Laat de kinderen in een rij achterelkaar staan. Het doel is dat er een blok van het begin van de rij naar het einde
van de rij gaat. Het eerste kind geeft de blok door over zijn hoofd, het volgende kind geeft het onder zijn benen
door enzovoort. Heb voor elke groep een kruis op de tafel aan het einde van de rij dat langzamerhand
begraven wordt onder de blokken. Als de wedstrijd voorbij is, wijs je de kinderen er op dat mensen proberen
om allerlei werken toe te voegen om verlost te worden. maar wanneer ze dit doen, bedekken ze het kruis, wat
de enige weg naar de hemel is.
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Sketch: een fiets bouwen
Neem een fiets mee naar de les. Laat twee mensen twisten over hoe de fiets te bouwen. Laat een van hen een
gedetailleerd plan presenteren voor het aanbrengen van wielen, daarna de handvaten en dan het zadel. De
ander argumenteert hartstochtelijk dat het zadel eerst komt, daarna de handvaten, dan de ketting en dan de
rest. Terwijl ze met elkaar argumenteren, komt er een derde persoon bij en wijst hen erop dat de fiets al
gebouwd is. beide personen stoppen meteen met spreken en staren in verbazing naar de fiets. Verlossing is
voor ons al ineen gezet. We hoeven er niet achter te komen hoe het te doen, we moeten het gewoon geloven.
God heeft de verlossing al volbracht, maar mensen proberen er nog steeds achter te komen hoe ze zichzelf
kunnen redden. Ze moeten gewoon vertrouwen in wat alreeds gedaan is.
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DRIE ARGUMENTEN VOOR VERLOSSING DOOR GENADE
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DRIE ARGUMENTEN VOOR VERLOSSING DOOR GENADE
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EEN MANIER
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DE HEIDENEN WORDEN G ERED DOOR GELOOF
(HANDREIKING KINDEREN)
HANDELINGEN 15:1-35

MEMORIEVERS
Hand.10:42

“En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te
getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden
en doden.”

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

Wat zeiden de valse leraren dat de heidenen moesten doen om gered te
worden?
 GEEN VLEES ETEN

 BESNEDEN WORDEN

 ALLEEN MAAR VLEES ETEN

 EEN TEMPEL BOUWEN

 Naar waar werden Paulus en Barnabas gestuurd om de zaak op te

 Petrus, Paulus, Barnabas en Jakobus discussieerden dat redding komt
door _______________ in Jezus Christus en niet door _______________
 Juist of fout: De vergadering te Jeruzalem was het eens met de
apostelen. __________________________________________________
 Waarom wilde Jakobus dat de heidenen zich onthielden van bepaalde
dingen? ____________________________________________________
___________________________________________________________
 De heidenen waren door _____________ alleen gered.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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lossen? _____________________________________________________
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KLEURPLAAT 1
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