HANDELINGEN LES 7  DE GEMEENTE WORDT VERVOLGD EN HET
EVANGELIE VERSPREIDT ZICH
HANDELINGEN 8:1-25

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen de heerschappij over hun leven toevertrouwen aan Jezus Christus.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Hoe verdrukking ervoor zorgde dat de gemeente over de wereld verspreid werd.
De reactie van de Samaritanen en die van Simon op de boodschap van Filippus te onderscheiden.
Te vertellen waarom God de uitstorting van de Heilige Geest uitstelde bij de Samaritanen.
Het probleem in het hart van Simon en de oplossing van Petrus te beschrijven.

“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.”

TOEPASSINGEN




Verheug je erin dat Gods Koninkrijk zich verspreid.
Heb iemand die je vijand is lief en bid om een mogelijkheid om het Evangelie te getuigen tegen hem.
Onderzoek je hart of je onderwerping aan Christus mogelijk voortkomt uit valse motieven.

VOLGENDE WEEK

FILIPPUS DEELT HET E VANGELIE MET EEN ETHIOPIËR
Lees 8:26-40
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Hand.10:42
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND
Mogelijk dacht satan dat hij de Zoon des Mensen had kunnen tegenwerken, door de boze menigte Stefanus te
laten stenigen. Maar de dood van Stefanus was geen nederlaag voor het Koninkrijk van God. Jezus, die alle
macht heeft onder de hemel, gebruikte de dood van Stefanus en de vervolging die het erna teweegbracht om
het goede nieuws over Zichzelf te verspreiden doorheen Judea en Samaria. Handelingen 8:1-25 geeft de
vooruitgang van het Koninkrijk in Samaria weer. Terwijl vele Samaritanen zich bekeerden en Gods Koninkrijk
toetraden was er een Samaritaan, genaamd Simon, die zijn bekering veinsde om zo zijn eigen koninkrijk te
bouwen. Terwijl het verslag van de bekering van de Samaritanen en het ontvangen van de Heilige Geest
hoofdzakelijk een getuigenis is van de onbedwingbare voortgang van Gods Koninkrijk, is Petrus’ oordeel over
de geveinsde bekering van Simon een waarschuwing tegen allen die de komst van de Koning verwerpen.

De verkondiging van Christus (Handelingen 8:4-13)
Het Evangelie verspreidde zich razendsnel, toen degenen die verspreid waren het land doortrokken een het
Woord verkondigden (8:4). Een van hen die het Evangelie verkondigde na Jeruzalem te hebben verlaten, was
Filippus (8:5). Filippus was een van de zeven mannen die aangewezen was om te zorgen voor de
voedselbedeling in Handelingen 6:5. Filippus ging naar Samaria, te noorden van Jeruzalem, de oude hoofdstad
van het noordelijke rijk van Israël.
Na de Assyrische invasie van het noordelijke rijk in 722v.C., dwongen de Assyriërs de Israëlieten in ballingschap
en herbevolkte het landgebied met heidenen. De Samaritanen waren afstammelingen van heidenen die
gehuwd waren met de overgebleven Israëlieten. Omwille van hun gemengde afkomst, keken de Joden naar de
Samaritanen als bastaards. De heilige geschriften van de Samaritanen waren gebaseerd op de eerste vijf
boeken van het Oude Testament. Net als de Joden wachtten de Samaritanen op de Messias, maar anders dan
de Joden weigerden ze te aanbidden in de tempel van Jeruzalem. Gedurende eeuwen haatten de Joden en de
Samaritanen elkaar en zagen ze elkaar als ketters.
Hoewel de meeste Joden de Samaritanen haatten, volgde Filippus het voorbeeld van Jezus (Joh.4:1-42) en
predikte het Evangelie aan hen. Lukas vat de boodschap van Filippus beknopt samen: “Filippus … predikte hun
Christus” (Hand.8:5). Net zoals de apostelen hadden gedaan in Jeruzalem, predikte ook Filippus de kruisiging,
dood en opstanding van Christus en riep hij de Samaritanen op tot berouw en inkeer. Filippus maakte
ongetwijfeld gebruik van het feit dat de Samaritanen de Messias verwachtten en proclameerde dat Jezus de
Messias was waarop ze hadden gewacht (Joh.8:25-26).
Filippus had een invloedrijke bediening onder de Samaritanen die “zich eensgezind (hielden) aan wat door
Filippus gezegd werd” (Hand.8:6). De Samaritanen verheugden zich niet enkel in hetgeen ze van Filippus
hoorden, maar ook in de wonderlijke tekenen die hij deed (8:6-8). God toonde de echtheid van Filippus’
boodschap, door hem wonderen te laten doen zoals het uitdrijven van demonen en het genezen van
verlamden en kreupelen (vs.7). Tussen het horen prediken van Filippus over “het Koninkrijk van God en van de
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Voordat de vervolging van de gemeente uitbrak was de gemeente nogal gecentreerd in Jeruzalem. Maar na de
dood van Stefanus werd de gemeente “verspreid over de landstreken van Judea en Samaria” (8:1). Ook al
vluchtten vele gelovigen uit Jeruzalem naar de omliggende steden, de apostelen bleven zorgen voor degenen
die achterbleven (8:2). Waarschijnlijk waren het grotendeels Hellenistische Joden die vluchtten, terwijl de
Hebreeuwse Joden bleven. Vervolgers als Saulus hadden amper door dat het naar buiten dwingen van de
gelovigen er enkel toe leidde dat het Evangelie op andere plaatsen werd verkondigd.
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De vervolging van de gemeente (Handelingen 8:1-3)
Hoewel de apostelen al hadden geleden omwille van het prediken in de naam van Jezus (5:40), toch luidde de
dood van Stefanus het begin in van een vergaande vervolging van de gemeente. Een van de vervolgers van de
gemeente noemde Saulus. Lukas beschrijft hoe Saulus, een Farizeeër die had ingestemd met de dood van
Stefanus (8:1), de gemeente probeerde te vernietigen. Saulus wilde zo naarstig de gemeente beëindigen dat hij
van huis tot huis op zoek ging naar gelovigen. Als hij ze dan vond, zowel mannen als vrouwen, sloot hij ze op in
de gevangenis (8:3). Later vertelt Paulus in Handelingen hoe hij had meegestemd bij het ter dood veroordelen
van gelovigen, hun dikwijls had gestraft in de synagogen en hen vervolgde “tot in de buitenlandse steden”
(26:11).

Naam van Jezus Christus” en het zien gebeuren van de tekenen die Filippus deed, geloofden de Samaritanen en
lieten ze zich dopen (vs.12). Net zoals Jezus had beloofd verspreidde het Evangelie zich van Jeruzalem tot
Samaria (Hand.1:8).
Om te laten zien hoe krachtig het Evangelie is, beschrijft Lukas eerst even wie de Samaritanen waren voor hun
bekering. Voordat de Samaritanen zich bekeerden, volgden ze een man die Simon noemde. Simon “bedreef …
toverij en deed het volk van Samaria versteld staan” (Hand.8:9). Toverij was een mengeling van wetenschap en
bijgeloof, waaronder astrologie, waarzeggerij en het occulte. Omdat Simon indrukwekkende en wonderlijke
daden deed (mogelijk door demonische invloeden), luisteren de Samaritanen naar zijn bewering “dat hij een
groot man was” (8:9). Ze waren zo misleid door Simon dat ze zeiden: “Deze man is de grote kracht van God”
(vs.10). De Samaritanen geloofden dat Simon op een of andere manier verbonden was met God en Zijn kracht
vertegenwoordigde in een menselijk gedaante. Gedurende een lange tijd “hingen (ze) hem aan, omdat hij hen
… met toverijen versteld had doen staan” (vs.12). Hoewel de Samaritanen misleid waren geweest, brak het
licht van het Evangelie aan in hun harten toen ze hoorden over Jezus, de Man die volledig God is en toen ze de
wonderen zagen die Filippus verrichte.

Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de Samaritanen “het Woord van God aangenomen” hadden
(Hand.8:14), gingen de apostelen Petrus en Johannes naar Samaria. Nadat de apostelen gebeden hadden voor
de Samaritanen (8:15) en hun handen hadden opgelegd (8:17), ontvingen de Samaritanen de Heilige Geest.
(Mogelijk was de komst van de Heilige Geest eveneens vergezeld met een wondergave, zoals het spreken in
tongen waardoor iedereen wist dat ze de Heilige Geest ontvangen hadden.) De uitstorting van de Heilige Geest
op de Samaritanen was een getuigenis van het feit dat Gods Koninkrijk zich verspreidde tot de uitersten van de
aarde. Zij die eerder elkander hadden gehaat werden nu verenigd in één lichaam.
De vooronderstelling van Simon (Handelingen 89:18-25)
Niet alle Samaritanen verheugden zich erin dat Gods Koninkrijk met zulk een kracht vooruitgang boekte. Ook al
had Simon beleden in Christus te geloven en was hij gedoopt geweest, toch nam hij aanstoot aan de macht
over de Samaritanen die God had gegeven aan de apostelen. Voorheen werd hij door de Samaritanen die hem
volgden geprezen als de grote kracht, maar nu gehoorzaamden de Samaritanen Jezus en de apostelen als Zijn
vertegenwoordigers. Wanhopig op zoek naar een manier om zijn kleine rijk terug te krijgen bood Simon Petrus
en Johannes geld aan dezelfde macht als hun te krijgen om de Heilige Geest te laten inwonen door
handoplegging (8:19). Simon dacht dat de apostelen kracht hadden in hun vingertoppen, waarmee ze God aan
eenieder die ze verkozen konden brengen. Hij begreep niet dat de apostelen symbolisch de handen oplegden
om te bevestigen dat de Samaritanen redding hadden ontvangen.
De verkondiging van Petrus aan Simon is een van de meest krachtige van de hele Bijbel. Petrus zei tegen Simon
dat hij naar de hel zou gaan (samen met zijn geld), omdat hij dacht “dat Gods gave door geld verkregen wordt”
(Hand.8:20). Omdat zijn hart “niet oprecht voor God” was maakte Simon geen deel uit van de gemeente, ook al
had hij verstandelijk de waarheid die Filippus verkondigde aanvaard en zich openlijk laten dopen (8:21). Ook al
zei Petrus dat hij naar de hel zou gaan, toch zei hij ook daarbij dat Simon vergeven zou worden als hij zich
bekeerde (8:22). Maar totdat hij zich zou bekeren zou hij “zo bitter als gal” blijven en “een kluwen
ongerechtigheid” zijn. Zolang hij een slaaf bleef van de zonde zou geen geloofsbelijdenis, noch een doop kon
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Het gebed voor de Samaritanen (Handelingen 8:14-17)
Ook al geloofden de Samaritanen het Evangelie en hadden ze zich laten dopen in gehoorzaamheid aan Christus,
toch hadden ze de Heilige Geest nog niet ontvangen (Hand.8:16). Zowel in de vroege gemeente als de
tegenwoordige gemeente ontvangen de mensen de Heilige Geest wanneer ze tot berouw en inkeer komen (1
Kor.12:13). Hoewel dit Gods normale patroon is, vertraagde Hij de komst van de Heilige Geest bij de
Samaritanen om te benadrukken dat er een nieuwe groep gelovigen aan de gemeente zou worden toegevoegd.
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De Samaritanen waren niet de enige die overtuigd waren van de heerschappij van Christus. Zelfs Simon was
overtuigd door de boodschap en wonderen van Filippus. Toch bekeerde Simon zich niet (8:21-22). Hij deed zich
voor als een discipel, liet zich dopen en volgde Filippus (vs.13). Eens had hij zichzelf verheerlijkt als “de grote
kracht van God”, maar nu kon hij niet meer ontkennen dat Jezus de grotere kracht van God was. Hij volgde
Filippus en was voortdurend verbaasd over de wonderen die Filippus deed (vs.13). Uiteindelijk zou Filippus de
jaloersheid in zijn hart openbaren, maar tot nu toe gebruikt Lukas hem als het dramatisch bewijs dat zelfs de
meest kwaadaardige godlasteraars de kracht van de verheerlijkte Christus niet kunnen ontkennen.

Simon van het rijk van satan overplaatsen naar het Koninkrijk van God. Het enige tegengif voor dit vergiftigd
hart was berouw, inkeer en geloof. Niet bereid om zichzelf de onderwerpen aan Gods vereisten, vroeg Simon
aan Petrus om te bidden dat hij het oordeel zou ontkomen. Simon wist dat Petrus de ware God
vertegenwoordigde, maar toonde geen enkel bewijs van bereidheid om zichzelf te onderwerpen aan de
Heerschappij van Christus.
Conclusie
Na hun tijd in de oude hoofdstad van Samaria keerden de apostelen terug naar Jeruzalem. Op hun terugweg
predikten de apostelen in vele dorpen van Samaria (8:25). Gods Koninkrijk verspreidde zich verder, terwijl meer
en meer Samaritanen in geloof het Evangelie aannamen. Geen vervolging, valse profeten of rassenhaat kon de
voortgang van Gods Koninkrijk tegenhouden. Ook al is de overwinning van Gods Koninkrijk zeker, toch moet
eenieder zijn hart onderzoeken om te zien of ze koning Jezus hebben aangenomen. Geen vaag geloof in Gods
kracht, geloofsbelijdenis of doop kan iemand redden van zijn eigen boosaardigheid. Onderdanigheid aan
Christus belijden verlost niemand uit “een kluwen ongerechtigheid” (8:23). Net als Simon hebben velen het
Koninkrijk van God aangenomen met hun lippen, maar niet met hun hart.

Aangrijpend, erg.
Grieks sprekende, tot de Griekse cultuur overhellende jood.
Bal van opgewonden touw, garen enz., verwarde opeenhoping.
IJverig, vlijtig.
Doen alsof; huichelen.
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Dramatisch
Hellenist
Kluwen
Naarstig
Veinzen
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MOEILIJKE WOORDEN

BIJBELLES
INLEIDING
Heb jij ooit op een paard gereden en geprobeerd om in een richting te sturen die jij wilde gaan? Voor muilezels
die koppig zijn, kan dit een ware uitdaging zijn. Hoewel jij de controle hebt, weigeren ze jouw instructies uit te
voeren. Het maakt niet uit hoe hard je ook aan de teugels trekt, ze kunnen totaal onwillig zijn om zich aan jouw
gezag te onderwerpen. Vele mensen zijn net zo koppig naar het evangelie. Ook al belijden ze volgelingen van
Christus te zijn, lijkt het of ze nooit hun leven ondergeschikt willen maken aan Zijn gezag. Als regerend Koning,
verdient Jezus zulk een onderdanigheid. Degene die faalt om onderdanig te zijn, zijn er ernstige gevolgen. Zulk
een koppigheid zien we vandaag in de les doorheen een Samaritaan, genaamd Simon. Laten we naar de tekst in
Hand.8:1-25 gaan.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wie vervolgt de gemeente?
Een van de mensen die de gemeente vervolgde, was Saulus. We hebben in de vorige les geleerd dat
Saulus de man was die de mantels vasthield van degene die Stefanus stenigden. Saulus haatte Christus
en al degenen die Hem volgden. In feite haatte hij de gemeente zoveel, dat hij zelfs van huis tot huis
ging om gelovigen te zoeken. Wanneer hij hen gevonden had, liet hij hen in de gevangenis gooien.
 Hoe leidde deze vervolging tot de verspreiding van het evangelie?
Voordat de vervolging uitbrak tegen de gemeente, was de gemeente gecentreerd in Jeruzalem. Maar
vanwege de vervolging schrijft Lucas dat vele vluchten uit Jeruzalem en reisden naar omliggende
gebieden in een poging om de vervolging te ontkomen. Wat de vervolgers, zoals Saulus, zich niet
realiseerden, dat het onder druk zetten van de gelovigen om uit Jeruzalem te vluchten, alleen maar
zou leiden dat de naam van Jezus ergens anders verkondigd zou worden. Het evangelie begon zich snel
te verspreiden toen “degenen die verjaagd waren, trokken van plaats tot plaats en brachten de
boodschap van het evangelie” (8:4).
 Van degene die vluchten uit Jeruzalem, wie zien we in de les vandaag het evangelie verkondigen?
Een van deze die het evangelie verkondigt, was Filippus. Net als Stefanus was Filippus een van de
zeven mannen die gekozen waren om voor de weduwen te zorgen. Filippus ging naar het noorden van
Jeruzalem, naar de stad Samaria.
 Aan welke groep mensen predikt Filippus in Samaria?
Dat Filippus de vervolging ontsnapt was door te vluchten naar Samaria, is interessant. Degene die er
woonden waren Samaritanen. Net als de Joden, hadden de Samaritanen voor vele jaren op de Messias
gewacht. Maar al voor eeuwen haatten de Joden en Samaritanen elkaar en beschouwden elkaar als
walgelijk en verachtelijk voor God. Hoewel de meeste Joden de Samaritanen haatten, volgde Filippus
het voorbeeld van de Heer en predikte het evangelie aan hen. Net zoals de apostelen in Jeruzalem
hadden gedaan, predikte Filippus het sterven, kruisiging en de opstanding van Christus en riep de
Samaritanen op om zich te bekeren. Om te verkondigen dat Jezus de Messias was, begreep Filippus
dat de Samaritanen ook nood hadden aan verlossing.
 Hoe reageerden de Samaritanen op het evangelie?
De Samaritanen verheugden zich niet alleen toen ze de boodschap van Filippus hoorden, maar ook
toen ze de wonderbaarlijke tekenen zagen die Filippus deed. God had Filippus de macht gegeven om
wonderen te doen, zoals het uitdrijven van demonen en de kreupele en de verlamde te genezen (8:7).
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
 De vervolging van de gemeente (Hand.8:1-3)
 De bekendmaking van Christus (Hand.8:4-13)
 Het gebed voor de Samaritanen (Hand.8:14-17)
 De veronderstelling van Simon (hand.8:18-25)
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Onder het horen van Filippus’ prediking over het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus en
het zien van de wonderen die Filippus deed, geloofden de Samaritanen en werden ze gedoopt. Net
zoals Jezus had beloofd, verspreidde het evangelie van Jeruzalem naar Samaria (Hand.1:8).
Wie hadden de Samaritanen gevolgd, voordat ze Jezus volgden?
Voordat de Samaritanen Jezus gehoorzaamden, hadden ze een man, genaamd Simon, gehoorzaamd.
Simon was “al enige tijd bezig met toverij en hij had de bevolking van Samaria versteld doen staan”
(8:9). Omdat Simon indrukwekkende en mysterieuze daden liet zien, luisterden de Samaritanen naar
zijn bewering dat “hij een groot man was” (8:9, HSV). Ze waren zo misleid door Simon, dat ze dachten
dat hij op een of andere manier met God in contact stond. Dit kon echter het evangelie niet stoppen
van het bewerken van hun harten. Hoewel de Samaritanen misleid waren geweest, konden ze de
waarheid dat Jezus, de Messias, werkelijk God in de vorm van een mens was, niet negeren. Simon was
een huichelaar en deed alsof.
Hoe reageert Simon op de boodschap van Filippus?
Zelfs Simon was overtuigd door Filippus’ boodschap en wonderen. Hoewel Simon zich niet bekeerde
(8:21-22), deed hij alsof hij een van de discipelen was door deel te nemen aan het dopen en het volgen
va Filippus. Eens had hij zichzelf verhoogd had als een groot man, maar nu kon Simon niet ontkennen
dat Jezus de grote macht was. Hij volgde Filippus en was steeds weer verbaasd over de wonderen die
Filippus deed.
Wat stelt God uit om aan de Samaritanen te geven die zich onderwierpen aan Christus en
bekeerden van hun zonden?
Hoewel de Samaritanen het evangelie geloofden en gedoopt werden om hun gehoorzaamheid aan
Christus te tonen, hadden de Samaritanen de Heilige Geest nog niet ontvangen. In de meeste gevallen
ontvingen de nieuwe gelovigen de Heilige Geest op het moment dat ze verlost werden (1 Kor.12:13).
Maar God had het sturen van de Geest aan de Samaritanen uitgesteld, om te benadrukken dat een
nieuwe groep gelovigen op het punt stond om zich bij de gemeente te voegen.
Waarom verlaten de apostelen Jeruzalem om nieuwe gelovigen te bezoeken in Samaria?
De apostelen verlieten Jeruzalem, zodat ze voor deze Samaritanen konden bidden. Nadat ze voor de
Samaritanen hadden gebeden en hun handen op hen gelegd hadden, ontvingen de Samaritanen de
Heilige Geest. Omdat de Samaritanen niet eerder de Geest ontvingen nadat de apostelen gekomen
waren en gebeden hadden, waren de apostelen er zeker van dat de Samaritanen bij de gemeente
hoorden. Degene die elkaar haatten, waren nu verenigd in een lichaam. Deze uitstorting van Gods
Geest over de Samaritanen was bewijs aan het feit dat Gods koninkrijk zich over de aarde verspreidde.
Hoe reageert Simon op de uitstorting van de Geest in Samaria?
Hoewel Simon zijn geloof in Christus beleden had en gedoopt was, nam hij aanstoot aan de macht die
God de apostelen gegeven had voor de Samaritanen. In zijn verlangen om weer over de Samaritanen
de controle en macht te krijgen, bood Simon de apostelen dwaas geld aan om de Geest te ontvangen
door de oplegging van de handen. Simon dacht dat de apostelen de macht van God in de toppen van
hun vingers hadden. Hij begreep niet dat de oplegging van handen slechts een symbool was dat de
apostelen zeker waren van de verlossing van de Samaritanen.
Hoe berispt Petrus de onbekeerde Simon?
Petrus berispt Simon door te zeggen dat hij op dat moment naar de hel zou gaan, omdat hij dacht dat
“Gods gave met geld te kunnen krijgen!” (8:20). Omdat zijn hart niet “oprecht tegenover God” was,
had Simon niet echt deel aan de gemeente. Ondanks beleden te hebben te geloven en deel genomen
te hebben in de doop, had Simon nooit werkelijk zich onderworpen aan Christus. Hoewel Petrus
onthulde dat Simon naar de hel ging, vertelde hij nog aan Simon dat vergeven zou worden wanneer hij
zich bekeerde (8:22).
Hoe beschrijft Petrus de onbekeerde Simon?
Petrus vertelt dat totdat hij zich bekeerd, dat Simon een “een bitter gif, een kluwen van
ongerechtigheid” zou blijven (8:23). Simons daden hadden bewezen dat hij nog steeds een slaaf van de

In de les vandaag kon vervolging niet de verspreiding van Gods koninkrijk tegengaan. Ook al is de overwinning
van Gods koninkrijk zeker, ieder persoon moet zijn eigen hart onderzoeken om te zien of ze werkelijk
ondergeschikt zijn aan de heerschappij van Koning Jezus. Noch een vaag geloof in Gods macht, een
geloofsbelijdenis, noch een daad van doop zal iemand redden van hun eigen slechtheid. Beweren dat je
onderworpen bent aan Christus, bevrijd iemand niet van de “kluwen van ongerechtigheid” (8:23). Net als
Simon, hebben velen Gods koninkrijk met hun monden verwelkomd, maar hebben Hem in hun harten
afgewezen. Dat eenieder van ons hun daden mogen onderzoeken om te zien of we ware bekering en geloof in
Christus laten zien.
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SAMENVATTING
Het sterven van Gods dienaar Stefanus zou God niet doen stoppen om Zijn koninkrijk uit te breiden. Jezus, die
alle gezag onder de hemel heeft, gebruikte Stefanus’ dood en de vervolging om het goede nieuws van Zichzelf
in andere delen van de wereld te verspreiden, zoals hij beloofd had. Een voorbeeld hiervan was eenman,
genaamd Filippus. Filippus was een volgeling van Christus, die uit Jeruzalem naar Samaria gevlucht was om de
vervolging te ontvluchten. Tijdens zijn verblijf in Samaria, verkondigde Filippus getrouw het evangelie. Terwijl
vele Samaritanen in geloof in Christus reageerden en zich bekeerden van hun zonden, deed een Samaritaan,
Simon, alsof hij gehoorzaam was. Hij deed dit om zijn eigen koninkrijk uit te breiden. Hoewel hij in Jezus
geloofde, bleef Simon onwillig om zich van zijn zonden te bekeren en zich te onderwerpen aan Christus. Hij
deed slechts alsof hij een volgeling van Christus was, zodat hij de gave en de macht van de Heilige Geest zou
ontvangen. De apostel Petrus herkende de zondige en onbekeerde staat van Simons hart. Petrus’ berisping van
Simons onechtheid si een waarschuwing aan een ieder die weigert zich te onderwerpen aan de heerschappij
van de Heer Jezus Christus.

HANDELINGEN LES 7 DE GEMEENTE WORDT VERVOLGD EN HET EVANGELIE VERSPREIDT ZICH



zonde was. Hij had alleen een verlangen om zichzelf te behagen en te gehoorzamen en niet Christus.
Zolang als hij een slaaf van de zonde bleef, kon geen belijden van geloof, noch doop Simon
overbrengen van satans koninkrijk naar Gods koninkrijk. Volgens het evangelie is de enige oplossing
voor Simons gevallen staat, oprecht geloof en bekering.
Hoe reageert Simon op Petrus’ uitnodiging van vrijheid van zonden?
Aan het einde van de tekst zien we dat Simon Petrus vraagt om te bidden dat hij het oordeel zou
kunnen ontsnappen. Simon wist dat Petrus de ware God vertegenwoordigde, maar liet zien dat hij zich
niet wilde onderwerpen aan de heerschappij van Christus. Simon bleef onwillig om gehoor te geven
aan de eisen van het evangelie: geloven in Jezus Christus en bekeren van je zonden.

CRÈCHELES
De vrienden van Stefanus kwamen zijn lichaam halen.
Ze begroeven hem en ze rouwden en jammerden.
Maar er was geen tijd om lang verdrietig te zijn.
Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de mensen die in Jezus geloofden.

Saulus probeerde de gemeente van Jeruzalem, de grote stad, te vernietigen.
“Iedereen die in Jezus geloofd moet dood”, zei hij heel boos.
Met geweld sleurde hij mannen en vrouwen uit hun huizen en liet hen opsluiten in de gevangenis.
Dit mocht hij doen van de boze Joodse leiders.

Filippus, een goede vriend van Stefanus, ging naar de stad Samaria.
Daar begon hij over Jezus te vertellen.
Iedereen kwam naar hem luisteren en hoorden hem graag spreken.
Ook mensen die ziek waren of niet meer konden lopen kwamen naar hem.
Die mensen werden dan door hem genezen.

Veel Samaritanen werden gedoopt in de naam van Jezus.
Daarna kwam de Heilige Geest in hun harten wonen.
God liet Zijn goede boodschap dat Jezus was gestorven voor onze zonden en weer was opgestaan uit de dood
niet stoppen.
De hele wereld moest het horen van God en niemand kon Hem tegenhouden.
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Maar overal waar zij kwamen, vertelden ze de mensen over Jezus de grote Verlosser.
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Daarom vluchtten veel mensen de stad uit naar Judea en Samaria.

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.

Geef elk kind een kopie van het blad “Kubus Memorievers.” Laat hen in de verschillende vakken gedeelten van
het vers schrijven. Bedenk van te voren hoe het vers opgedeeld wordt, om verwarring te voorkomen. Schrijf dit
eventueel opgedeeld op het bord, zodat de kinderen het gemakkelijk over kunnen schrijven. Laat hen de kubus
eventueel versieren. Knip het daarna langs de buitenranden uit en volg de instructie die langs de kubus staat
vermeld. Voor jongere kinderen kun je de verschillende vakken nummeren, om de volgorde goed te krijgen.
Oudere kinderen kunnen de uitdaging aangaan om de juiste volgorde te vinden. Vergeet niet de referentie op
de kubus te schrijven.
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De verzen 34-43 zou je kunnen samenvatten als het evangelie presentatie. Het Woord van God met daarin de
boodschap van verlossing, kwam als eerste “naar de Jood” (cf. Rom.1:16). Alle mensen zijn gevallen en zijn
vijanden die in oorlog zijn met God (cf. Rom5:10). De offerdood van de Heere Jezus Christus beëindigde die
vijandigheid en bracht vrede tussen mens en God door de prijs van de zonde te betalen. Verlossing wordt aan
een ieder aangeboden, omdat Jezus de Heer van allen is (v.36).
Vers 42 heeft betrekking op de waarschuwing die essentieel was ten aanzien van de apostolische getuigen. Ze
hadden de opdracht om tot het volk te prediken en plechtig te getuigen dat dit de Een is die door God
aangewezen was als Rechter over de levenden en de doden (cf. Joh.5:21-29; Hand.17:30-31; 2 Tess.1:7-10; 2
Tim.4:8; Opb.19:11ff.) Jezus Christus zal voor ieder persoon ofwel de bevrijder of de rechter zijn.
De apostelen droegen het getuigenis dat door Zijn naam (door Zijn macht en gezag) ieder die in Hem gelooft de
vergeving van zonden ontvangt (v.43). Dit laatste wat Petrus zegt is essentieel, ieder onderdeel van het
evangelie is van cruciaal belang voor het evangelie. “Ieder” geeft het universele aanbod van reddende genade
weer. “Die in Hem gelooft” geeft de bedoeling van het ontvangen van reddende genade weer – door geloof in
Christus alleen. “Vergeving van zonden ontvangen” geeft het wonderbaarlijke, onuitsprekelijke voorrecht,
toegekend door reddende genade, weer.
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Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x13cm). Lees het vers voor en leg
aan de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.
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KUBUS MEMORIEVERS
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IJSBREKERTJES

Verkeerde motieven
Bespreek met de kinderen wat verkeerde motieven zijn. Vraag hen of ze wel eens vriendelijk zijn voor hun
broer of zus, zodat ze niet aan hun ouders vertellen dat ze iets slechts gedaan hebben. Vraag hen of ze wel
eens vriendelijk zijn geweest op school, zodat ze het speelgoed van het andere kind krijgen. In plaats van
vriendelijk en lief te zijn omdat dit goed is om te doen, leg je uit dat ze vriendelijk of lief zijn om de verkeerde
motieven. Om dit nog verder duidelijk te maken, kun je een scène uitbeelden waar een kind verkeerde
motieven laat zien. Laat een kind iets aardigs tegen de lesgever zeggen. Als de lesgever zich omdraait, fluistert
het kind naar de klas dat hij hoopt dat de lesgever hem een extra snoepje geeft, omdat hij aardig is geweest. Of
beeld uit dat het kind behulpzaam is geweest net voor bedtijd en dat het hoopt langer op te mogen blijven.
Simons hart
Blaas de inhoud van een ei uit. Het gat kan dicht gemaakt worden met wax of een klein stuk plakband. Laat de
kinderen een gewoon ei zien en het ei dat leeggeblazen is. Vraag of ze verschil zien. Breek als eerste het
gewone ei open en laat hen het eierdooier zien. Breek daarna het lege ei en laat zien dat er niets in zit. Spreek
met hen over hoe Simon er aan de buitenkant hetzelfde uit zag, maar iets aan de binnenkant miste.
De verspreiding van het evangelie (Deel 1)
Voorwerpen: glazen schaal gevuld met water, een klein, ondiepe kop of schotel die kan drijven, blauw
voedingskleurstof en verschillende kleine stenen.
Vul de kleine schotel met de kleurstof en laat dit in de schaal met water drijven. Terwijl de schotel op het water
drijft, vertel je de kinderen hoe het evangelie vooral in Jeruzalem bleef. Als je begint te spreken over de
vervolging die de gemeente toegebracht werd, werp je enige kleine stenen in het water. Het water zou hevig
moeten schommelen, zodat de kleurstof over de rand van het schoteltje gaat en in het water terecht komt. De
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Reizen
Filippus reisde naar Samaria. Eens hij gearriveerd was, verkondigde hij het evangelie aan de mensen. Om aan
de kinderen het idee van het reizen naar een andere plaats te illustreren, geef je hen een valies en kleding.
Vraag de kinderen wat zij mee zouden nemen op reis. Leg uit dat door de vervolging die gaande was, vele van
de gelovigen hun spullen moesten pakken en snel moesten vertrekken om de vervolging te ontvluchten.
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Moeilijke begrippen
 Vervolging: De Christenen werden vervolgd door Joodse mensen en door de Romeinse regering. Ze
werden in de gevangenis geworpen en soms zelfs gedood. Aan het hoofd van de Romeinse regering
stond Caesar en hij eiste dat de mensen hem “heer” noemden. Omdat Christenen alleen Jezus Christus
“Heer” wilden noemen, arresteerde en doodde de Romeinse overheid hen als verraders. Leg het
begrip uit van de wetten in België. Net zoals het bij de wet verboden is om iemand te doden, was het
Christen zijn verboden bij de wet.
 Toverij: Simon gebruikte toverij om zichzelf beroemd te maken. Hij beweerde dat hij de grote macht
Gods was. Zijn magie kan gewoon trucjes geweest zijn, zoals de man in het circus die een konijn uit de
hoed trekt. Maar zijn toverij zou ook een kwade macht geweest kunnen zijn.
 Uitstorting van de Geest uitgesteld: De Samaritanen waren half Joods, maar ze haatten de Joden. De
Joden haatten hen ook. Toen het evangelie zich begon te verspreiden, zouden de Joden getwijfeld
kunnen hebben dat de Samaritanen Christen konden zijn. De Heilige Geest kwam echter op de
Samaritanen, net als op de Joden. Omdat de Heilige Geest op speciale wijze bij de Samaritanen kwam,
liet God zien dat de Samaritanen net zo goed Christenen als de Joden. Gebruik de illustratie van een
geadopteerd kind, die dezelfde naam krijgt als de rest van het gezin. Hoewel hij later kwam, krijgt hij
dezelfde naam en iedereen erkent dat hij bij de familie hoort.
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kinderen zullen zien hoe de kleurstof zijn weg door het water vindt. Deze illustratie zal laten zien hoe de
vervolging tegen de gemeente de verspreiding van het evangelie teweegbracht.
De verspreiding van het evangelie (Deel 2)
Voorwerpen: een stevig blok kaas en een kaasschaaf.
Het begin van deze les gaat over de vervolging door Saulus aan de gemeente. Hiervoor was het evangelie voor
het grootste gedeelte in Jeruzalem gebleven. Dit stelt het blok kaas voor. De kinderen kunnen zien hoe de kaas
op een specifieke plaats blijft. Om de vervolging te laten zien, die de gemeente aanging, schaaf je plakken kaas
van het blok af. De kinderen kunnen nu zien hoe de kaas verdeeld wordt in kleine stukken en naar de kinderen
gaat. Dit illustreert hoe de vervolging van de gemeente bijdroeg aan de verspreiding van het evangelie. De
gelovigen gingen weg uit Jeruzalem om de vervolging te ontvluchten, dit zorgde ervoor dat zij het evangelie aan
andere mensen in andere landen vertelden.
Verlossing te koop?
Vraag de kinderen wat Simon de tovenaar deed en waarom dit verkeerd was. Vraag hen of verlossing vandaag
gekocht kan worden. Zijn er mensen die beweren dat zij de macht van de Heilige Geest hebben en dat ze
wonderen kunnen doen? Wat willen ze meestal doen?

Wat zit er in het hart
Geef elk kind een kopie van het blad “Wat zit er in het hart.” Laat hen de rechthoek van het eerste blad
uitknippen en daarna de kanten langs de stippellijnen vouwen, zodat ze de harten bedekken. Dit zijn als twee
deuren die open kunnen en de harten aan de binnenkant blootleggen. Laat hen daarna de harten van het
tweede blad uitknippen en aan de juiste kant van ieder hart aan de rechterdeur in de juiste volgorde. Als de
kinderen de deur openen, zullen ze in staat zijn te lezen welk soort hart een ware gelovige heeft, wat voor
soort hart Simon de tovenaar had en bespreek wat voor hart zij hebben.
Verbonden ketting
Maak een papieren ketting om verschillende redenen voor valse belijdenissen van het geloof te illustreren.
Schrijf op vier repen papier ideeën zoals ouders te plezieren, jaloersheid, vrees voor anderen of dat anderen
mij zien staan, etc. Laat de kinderen voorbeelden bedenken. Maak een laatste reep papier klaar met het vers
uit Hand.8:21 “U hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God” erop geschreven.
Verbind de repen aaneen om een ketting te maken.
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Vertel het goede nieuws
Geef elk kind een papieren of polystyreen bord, mes of schaar en vers uit Hand.8:4 “Degenen die verjaagd
waren, trokken van plaats tot plaats en brachten de boodschap van het evangelie.” Om de kinderen aan te
moedigen om het goede nieuws aan anderen te vertellen, kun je een frisbee maken door het binnenste van het
bord uit te knippen en daarmee de buitenrand in tact te laten. Probeer eerste een aantal uit met verschillende
dikten van de rand om te zien welke de best frisbee is. Laat de kinderen hun frisbee versieren met het goede
nieuws.
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KNUTSELWERKJES
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KNUTSELACTIVITEITJES
Doen alsof
Laat de kinderen doen alsof ze iets zijn. Bereid enkele ideeën vooraf voor. Laat een kind doen alsof hij een dier
is, zoals een poes die spint en miauwt of een voorwerp, zoals een boom of een trein. Leg daarna uit dat in de
les vandaag Simon doet alsof hij iets is, maar het eigenlijk niet is. Hij deed alsof.

Stilstaand beeld
Als eerste dramatiseer je Saulus’ vervolging van de gemeente. Dit kan gedaan worden met een videofilm om
aan het begin van de les te laten zien; anderzijds kun je eenvoudig werken met twee karakters, een is Saulus en
de ander is de ‘vervolgde’. De eerste drie verzen kunnen door een verteller voorgelezen worden. Laat daarna
de scène stilstaan (bevriezen), door de video stil te zetten of de personen te laten stilstaan als standbeelden.
Als laatste dramatiseer je de rest van de les met het stilstaand beeld op de achtergrond. Leg uit dat terwijl de
vervolging gaande was, het evangelie verspreid werd en meer mensen Christen werden.
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Simonie
Vraag de kinderen of zij weten wat het woord ‘simonie’ betekend. Simonie is het verhandelen door middel van
koop, verkoop of ruilhandel van geestelijke zaken. In enge zin gaat het hier voornamelijk over geestelijke
ambten. In bredere zin is simonie ook het verkopen van heilige zaken. Simonie ging vaak gepaard met
omkoperij en kan als zodanig gezien worden als een vorm van corruptie, die in de geschiedenis van de
Gemeente voornamelijk in de Middeleeuwen is voorgekomen. De term is genoemd naar Simon de tovenaar,
die de apostelen geld bood voor de gave dat mensen die hij de handen oplegde de Heilige Geest zouden
ontvangen (Handelingen van de Apostelen 8, vers 18-24). De apostelen weigerden dit.
Geef een prijs aan het kind die het juist geraden heeft. Laat de kinderen dit woord opzoeken in een
woordenboek. Vandaag zullen we leren waar dit woord vandaan komt.
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Sketch
Creëer een scène waarin twee kinderen of lesgevers verkeerde motieven uitbeelden. Een kind toont op een
specifieke wijze aan een ander kind zijn verkeerde motieven, zoals populariteit of iets wat het kind heeft.
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WAT ZIT ER IN HET HART?
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WAT ZIT ER IN HET HART?
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DE GEMEENTE WORDT VERVOLGD EN HET EVANGELIE VERSPREIDT
ZICH
(HANDREIKING KINDEREN)
HANDELINGEN 8:1-25

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

Door een grote _______________ werd de gemeente verstrooid (8:1).

(8:4).
 Juist of fout: Het volk van Samaria verwierpen Filippus en zijn boodschap.
___________________________________________________________
 Welke apostelen werden naar Samaria gestuurd?
 JUDAS EN MATTHEÜS

 PAULUS EN JAKOBUS

 PETRUS EN JOHANNES

 XANDER EN ZEF

 Wat ontvingen de Samaritaanse gelovigen toen de apostelen hun handen
op hen legden? ______________________________________________
 Juist of fout: Simon wilde de macht om de Heilige Geest aan het volk te
geven kopen. ________________________________________________
 Petrus zei tegen Simon: “Uw _______________ is niet _______________
voor _______________” (8:21b, HSV).
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Degenen die verstrooid werden bleven het ______________ prediken
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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