
DE TWAALF ARTIKELEN EN DE DRIE-EENHEID 

20 De Twaalf Artikelen 
en de Drie-eenheid 

BINNENKOMER 
Moderne theologen 
Misschien heb je er weleens van gehoord: er zijn 
theologen die heel veel van de Bijbel afweten en 
toch niet geloven. Zij weten als geen ander de weg 
in de Bijbel, kennen heel veel teksten uit hun 
hoofd, kunnen de geloofsbelijdenis foutloos opzeggen, maar 
twijfelen aan veel dingen die in de Bijbel staan. Voor hen is de 
Bijbel vooral een (mooi) verhalenboek dat ons vertelt hoe men
sen vroeger over God dachten, maar de Bijbel heeft geen gezag. 
We noemen enkele voorbeelden. Prof. Harry Kuitert schreef in 
1993 een boek 'Het algemeen betwijfeld christelijk geloof' en 
ds. Klaas Hendrikse schreef in 2007 een boek 'Geloven in een 
God die niet bestaat.' De laatste theoloog stelt eigenlijk: over 
God kun je nauwelijks iets weten en zeggen. Denkt de Bijbel er 
zelf ook zo over? Lees het onderstaande bijbelgedeelte maar. 

SV 

BIJBELSTUDIE 
Handelingen 8:26-40 

26 En een engel des Heeren sprak 
tot Filippus, zeggende: Sta op, en 
ga heen tegen het zuiden, op den 
weg, die van Jeruzalem afdaalt 
naar Gaza, welke woest is. 
27 En hij stond op en ging heen; 
en ziet, een Moorman, een kamer
ling, en een machtig heer van 
Candacé, de koningin der Moren, 
die over al haar schat was, welke 
was gekomen om aan te bidden te 
Jeruzalem; 
28 En hij keerde wederom, en zat 
op zijn wagen, en las den profeet 
Jesaja. 
29 En de Geest zeide tot Filippus: 
Ga toe, en voeg u bij dezen wagen. 
30 En Filippus liep toe, en hoorde 
hem den profeet Jesaja lezen, en 
zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij 
leest? 
31 En hij zeide: Hoe zou ik toch 
kunnen, zo mij niet iemand onder
richt? En hij bad Filippus, dat hij 
zou opkomen, en bij hem zitten. 

HSV 

26 En een engel van de Heere 
sprak tot Filippus en zei: Sta op en 
ga naar het zuiden, de weg op die 
van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, 
die eenzaam is. 
27 En hij stond op en vertrok; en 
zie, een Ethiopiër, een kamerheer 
en een machtig heer van Candacé, 
de koningin van de Ethiopiërs, 
die heel haar schat beheerde en 
gekomen was om in Jeruzalem te 
aanbidden, 
28 keerde terug, en hij zat op zijn 
wagen en las de profeet Jesaja. 

29 En de Geest zei tegen Filippus: Ga 
ernaartoe en voeg u bij deze wagen. 
30 En Filippus liep er snel naartoe, 
hoorde hem de profeet Jesaja 
lezen en zei: Begrijpt u ook wat u 
leest? 
31 Maar hij zei: Hoe zou ik dat 
kunnen, als niemand mij de weg 
wijst? En hij verzocht Filippus in 
te stappen en bij hem te komen 
zitten. 
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SV 

32 En de plaats der Schriftuur, die 
hij las, was deze: Hij is gelijk een 
schaap ter slachting geleid; en 
gelijk een lam stemmeloos is voor 
dien, die het scheert, alzo doet Hij 
Zijn mond niet open. 
33 In Zijn vernedering is Zijn oor
deel weggenomen; en wie zal Zijn 
geslacht verhalen? Want Zijn leven 
wordt van de aarde weggenomen. 
34 En de kamerling antwoordde Fi
lippus en zeide: Ik bid u, van Wien 
zegt de profeet dit, van zichzelven, 
of van iemand anders? 
35 En Filippus deed zijn mond 
open en beginnende van diezelfde 
Schrift, verkondigde hem Jezus. 

36 En alzo zij over weg reisden, 
kwamen zij aan een zeker water; 
en de kamerling zeide: Ziedaar 
water; wat verhindert mij gedoopt 
te worden? 
37 En Filippus zeide: Indien gij 
van ganser harte gelooft, zo is het 
geoorloofd. En hij, antwoordende, 
zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus 
de Zoon van God is. 
38 En hij gebood den wagen stil 
te houden; en zij daalden beiden 
af in het water, zo Filippus als de 
kamerling, en hij doopte hem. 
39 En toen zij uit het water waren 
opgekomen, nam de Geest des 
Heeren Filippus weg, en de kamer
ling zag hem niet meer; want hij 
reisde zijn weg met blijdschap. 

40 Maar Filippus werd gevonden, 
te Azöte; en het land doorgaande, 
verkondigde hij het Evangelie in 
alle steden, totdat hij te Cesaréa 
kwam. 

Bespreek de vragen 

HSV 

32 En het schriftgedeelte dat hij 
las, was dit: Hij is als een schaap 
naar de slachting geleid en zoals 
een lam stemmeloos is bij de 
scheerder, zo doet Hij Zijn mond 
niet open. 
33 In Zijn vernedering is Zijn oor
deel weggenomen en wie zal Zijn 
afkomst vertellen? Want Zijn leven 
wordt van de aarde weggenomen. 
34 En de kamerheer antwoordde 
Filippus en zei: Ik vraag u over wie 
de profeet dit zegt, over zichzelf of 
over iemand anders? 
35 En Filippus deed zijn mond 
open en uitgaande van dat 
Schriftwoord, verkondigde hij hem 
Jezus. 
36 En terwijl zij onderweg waren, 
kwamen zij bij een plaats waar 
water was; en de kamerheer zei: 
Kijk, daar is water; wat verhindert 
mij gedoopt te worden? 
37 En Filippus zei : Als u met heel 
uw hart gelooft, is het geoorloofd. 
En hij antwoordde en zei: Ik geloof 
dat Jezus Christus de Zoon van 
God is. 
38 En hij liet de wagen stilhouden; 
en zij daalden beiden, zowel Filip
pus als de kamerheer, af in het 
water en hij doopte hem. 
39 En toen zij uit het water op
gekomen waren, nam de Geest 
van de Heere Filippus weg, en de 
kamerheer zag hem niet meer, 
want hij vervolgde zijn weg met 
blijdschap. 
40 Maar Filippus werd aangetrof
fen in Asdod; en terwijl hij het 
land doorging, verkondigde hij het 
Evangelie in alle steden, totdat hij 
in Caesarea kwam. 

1. Vertel eens een paar dingen over de Moorman. Wat valt je 
op? 

2. Wat doet de Heilige Geest allemaal in deze geschiedenis? 
3. Welk stukje uit de Bijbel leest de Moorman, en wat begrijpt 

hij niet? 
4. Wat doet Filippus vervolgens en wat is daarvan het gevolg? 
5. De Moorman gelooft wel, belijdt zijn geloof en wordt ver

volgens gedoopt. Wat is het verschil tussen hem en de ge
leerde, knappe theologen uit de Binnenkomer? 
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LESKERN 

Geloven is zeker weten dat God bestaat en een hartelijke 
verbondenheid met de HEERE. 

I!Ç] HEIDELBERGSE CATECHISMUS 

ZONDAG 7 
Vraag 22 Wat is een Christen nodig te geloven? 

Antwoord Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt, 
en dat leren ons de Artikelen van ons algemeen 
en ongetwijfeld Christelijk geloof 
in een hoofdsom (= samenvatting). 

Vraag 23 Hoe luiden die artikelen? 

Antwoord 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van de hemel en de aarde. 

ZONDAG 8 

2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, 
onze Heere; 

3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria; 

4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald in de hel; 

5. op de derde dage weer opgestaan (is) uit de 
doden; 

6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de 
rechterhand van God de almachtige Vader; 

7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de 
levenden en de doden. 

8. Ik geloof in de Heiligen Geest. 
9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke 

Kerk, de gemeenschap der heiligen; 
10. vergeving van de zonden; 
11. wederopstanding van het vlees; 
12. en een eeuwig leven. 

Vraag 24 Hoe worden deze artikelen ingedeeld? 

Antwoord In drie delen 
Het eerste is van God de Vader en onze 
schepping. 
Het andere van God de Zoon en onze verlossing. 
Het derde van God de Heilige Geest en onze 
heiligmaking. 
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Vraag 25 Aangezien er maar één enig Goddelijk wezen is, 
waarom noemt u de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest? 

Antwoord Omdat God Zich zo in Zijn Woord geopenbaard 
heeft, 
dat deze drie onderscheiden Personen 
de enige waarachtige en eeuwige God zijn. 

IJ INFORMATIE 

Wat is geloven? 
Dit jaar denken we samen na over het geloof. Dat doen we aan 
de hand van deTwaalf Artikelen, die (bijna) iedere zondag in de 
kerk worden voorgelezen. 
Wat is geloven eigenlijk? 
'Heb je je boeken bij je?' vraagt moeder als je naar school gaat. 
'Ik geloof het wel, maar ik zal voor de zekerheid nog even kij
ken', antwoord je. 
Dit 'geloven' bedoelen we in de kerk niet! Want het gaat in het 
christelijk geloof om zekerheid. 
Stel je voor dat we na iedere kerkdienst tegen elkaar moeten zeg
gen: 'Wat we in de kerk hoorden is wel mooi, maar we weten niet 
of het waar is!' Dan geeft het geloof geen rust en vrede. 

Vertrouwen 
Geloven is zeker weten dat God bestaat en dat Hij Zich in Zijn 
Woord aan ons bekendmaakt. 
Niet dat wij alles over God en de Bijbel met ons verstand begrij
pen. Wél omdat we weten dat Hij betrouwbaar is. 
Zo leren wij Hem kennen uit Zijn Woord. Zo maakt de Heilige 
Geest ons Hem bekend. De Heilige Geest brengt de band tot stand 
tussen ons, kleine, zondige mensen, en de grote, heilige God! 

Er was eens een herdersjongen die op een 
dag in het veld een paar mooie steentjes 
vond. Met grote aandacht zat hij die te bekij
ken. Toen kwam daar een oude wijsgeer 
voorbij. Die vroeg hem: 'Wat doe jij daar?' 'Ik 
denk, mijnheer~ was het antwoord van de 
jongen. 'Waaraan~ vroeg de voorbijganger. 
'Ik denk aan God, mijnheer: 'Maar weet jij 
wel waar God is?' vroeg de w ijsgeer. 'Ik geef 
je deze mooie appel, als je mij kunt zeggen 
waar God is: Daarop antwoordde de her
dersjongen: 'En ik geef u twee mooie appels, 
als u mij kunt zeggen, waar God niet is: 
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Hart 
Geloven is meer dan 'aannemen dat God bestaat'. En ook meer 
dan 'aannemen dat de Bijbel waar is'. Dan heeft geloven alleen 
te maken met je verstand. Dat is allemaal wel belangrijk, maar 
niet genoeg. 
Het gaat de HEERE namelijk om ons hart. Geloven is een harte
lijke verbondenheid met de HEERE. Ten diepste omdat je Hem 
hebt leren kennen door Zijn Woord als de God die om Jezus' wil 
ook jouw zonden vergeven wil. Die je wil bevrijden van de dood 
en het oordeel. Die je leven wil vernieuwen. Ondanks alles wat 
jij verkeerd gedaan hebt en doet. 
Geloven is je helemaal toevertrouwen aan Gods genadige be
lofte in Christus! 
Steeds meer en meer. 

Belijden 
Wie gelooft in God, kan over Hem ook wat vertellen. Daarom 
hebben de christenen van oude tijden af geloofsbelijdenissen 
gehad. In die geloofsbelijdenis spraken ze - soms heel kort - uit 
wat en in Wie ze geloofden. 'Ik geloof in God de Vader, de Schep
per, en in Jezus Christus Zijn Zoon en onze Heere, en in de 
Heilige Geest: 

Algemeen en ongetwijfeld 
Deze belijdenis is later uitgegroeid tot wat wij noemen de 
'Apostolische Geloofsbelijdenis' of 'Twaalf Artikelen'. In twaalf 
korte zinnetjes wordt een samenvatting gegeven van ons alge
meen, ongetwijfeld, christelijk geloof. 
AI eeuwenlang en over de hele wereld is deze belijdenis be
kend. Talloze mensen spreken haar na. In Taiwan, China, Rus
land, Kongo, Brazilië, enzovoort. We staan in een grote traditie. 
We belijden met de Kerk van alle eeuwen en plaatsen ons ge
loof! Ontroerend: zoveel mensen - met verschillende achter
gronden en uit verschillende tijden - één in het éne geloof in de 
éne God. 

Drie Personen 
De ene God bestaat in drie Personen. AI heel vroeg beleden 
christenen hun geloof in de Drie-enige God. Want we onder
scheiden de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Toch belijden 
we maar één God en geen drie! De Drie-eenheid is een myste
rie (geheimenis) dat we nooit met ons verstand kunnen bevat
ten. Ook de christenen uit vroeger tijden begrepen het niet. Toch 
beleden zij de Drie-eenheid. 
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De Bijbel? 

DE TWAALF ARTIKELEN EN DE DRIE -EENHEID 

VADER 

God boven ons 
__ "",-,(onze schepping<.:.-) _____ 

ZOON 

God voor ons 
(onze verlossing) 

HEILIGE GEEST 

God in ons 
(onze heilig

making) 

Zij beleden het omdat Gods Woord zo over God sprak. Bijvoor
beeld bij de Doop van Jezus in de Jordaan. Uit de hemel klonk 
een stem (de Vader). Jezus werd gedoopt (de Zoon). Een duif 
daalde op Jezus neer (de Heilige Geest). Iedere christen is ge
doopt in de Naam van de Drie-enige God, net zoals jij! In de 
kerkdienst wordt de gemeente gezegend in de Naam van de 
Drie-enige! 

Onderscheid 
We onderscheiden drie goddelijke Personen (Vader, Zoon en 
Heilige Geest). Deze drie Personen bestaan samen in het ene 
Wezen (God). 
De Kerk neemt hiermee duidelijk stelling tegenover andere op
vattingen. 
Er zijn dus niet drie Goden! Er is maar één God (tegen de hei
denen)! Er zijn echter in die ene God drie afzonderlijke Perso
nen (tegen de Joden en de islam). 

Eigen taak 
Deze drie Personen hebben ieder een taak die aan hen persoon
lijk wordt toegeschreven. 
- De Vader is de Schepper van hemel en aarde. 
- De Zoon is naar deze wereld gekomen om voor de zonden te 

lijden en de dood te overwinnen. 
- De Heilige Geest is met Pinksteren uitgestort. 

Toch heeft ook de Zoon alles met de schepping te maken, en de 
. Heilige Geest staat niet buiten de menswording van Christus. 
Iedere goddelijke Persoon draagt Zijn eigen steentje bij aan de 
schepping en verlossing van deze wereld. We kunnen géén van 
de drie Personen missen. 
Ook voor onze persoonlijke zaligheid niet! Wat zijn we zonder 
de scheppende en bewarende liefde van de Vader? En zonder 
de verlossing van de Zoon? En zonder de Heilige Geest die het 
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geloof schenkt en ons vernieuwt? Daarom: Ere aan de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest! 

ONTHOUDEN 
• Geloven is zeker weten, omdat God Zich in Zijn Woord be

kendmaakt. 
• De Heilige Geest legt de verbinding tussen de HEERE en ons. 
• Het gaat daarbij om ons hart! Geloven is een hartelijk vertrou

wen. 
• De kern ervan is dat God ons om Christus' wil de zonden ver

geeft. 
• DeTwaalf Artikelen zijn een samenvatting van wat een christen 

gelooft. 
• Deze belijdenis is heel oud en over de hele wereld verspreid . 
• We belijden daarin dat God bestaat in drie Personen. 
• Het werk van de Vader is vooral de schepping, het werk van de 

Zoon de verlossing en het werk van de Heilige Geest de heilig
making . 

• We kunnen het werk van geen van de drie Personen missen. 

~ VERWERKING 

A. VRAGEN BIJ DE He 

Vraag 22 

Vraag 23 
Vraag 24 

Vraag 25 

1. Waarvan zijn deTwaalf Artikelen een samen
vatting? 

2. Hoe luiden die artikelen? 
3. In welke drie delen kun je de apostolische ge

loofsbelijdenis verdelen? 
4. Waarom spreken we over de Drie-eenheid? 

B VERDIEPINGSVRAGEN 

1. Waarom is alles waar wat in de Bijbel beloofd wordt (2 Petrus 
1 :21)? 

2. Waaraan ontleent Johannes de zekerheid van wat Hij schrijft (1 
Johannes 1:1)? Wat wil hij met zijn woorden bereiken (vers 3)? 

3. Waarom is het belangrijk om een geloofsbelijdenis te heb
ben? 

4. De structuur van de Twaalf Artikelen is de Drie-eenheid. Wel
ke artikelen horen bij welke persoon in de Drie-eenheid? 

5. Lees Openbaring 1 :4b en 5a - schrijf op wat gezegd wordt 
over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

C(ASUS) WAT IS GELOVEN? 

Na het programma van het open jeugdwerk wordt er nog wat 
nagepraat over geloven. Leo mengt zich in het gesprek. Hij 
zegt dat hij er niet voor voelt om alles van de Bijbel te geloven, 
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omdat zijn ouders dat doen. Nadat zij in een groepje een poos
je hebben gepraat over wat je gelooft, vraagt Henk (van de lei
ding) of zij geloven wat er in de Twaalf Artikelen staat. Jona
than zegt: 'Ik vind het maar makkelijk om de Twaalf Artikelen 
op te zeggen en te zeggen dat je die gelooft.' Henk vraagt: 'Ben 
jij die "ik" van: "Ik geloof. .. '? Als je zegt "Ik geloof", heeft dat 
vergaande gevolgen. Geloven is kennis, toestemmen en ver
trouwen en dat is niet oppervlakkig de Twaalf Artikelen nazeg
gen.' 

1. Leo zegt dat hij niet wil geloven omdat zijn ouders geloven. 
Wat is dan wel een goede reden om te geloven? 

2. Is geloven makkelijk? Noem eens enkele aanvallen die op het 
geloof worden uitgevoerd. Welke wapens zijn er om deze 
aanvallen af te slaan? 

3. Wat is volgens jou oppervlakkig geloven? Wat is echt gelo
ven? 

C. LlED 

(Gezang 93 uit de Hervormde Bundel) 

Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja 
de Drie-een'ge in zijn troon! 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons bevrijdt van elke smet, 
ere zij aan Hem, die zondaars 
in de rij van koon'gen zet. 
Halleluja, halleluja 
't Lam, dat vrijkocht en dat redt! 

Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der Kerk, 
ere aan de Heer der volk'ren, 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning en zijn werk! 

Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
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GOD DE VADER EN ONZE SCHEPPING 

God de Vader en onze schepping 

BINNENKOMER 
Wie denkt aan mij? 
Jozien had het helemaal 
gehad. Op school lukte het 
niet meer. Haar cijfers gingen 
erg naar beneden. Vrienden 
lieten haar wat links liggen, 
omdat ze zich steeds meer in 
zichzelf terugtrok en ze niet 
meer zo vrolijk was als voor
heen. De oorzaak? Haar ou
ders gingen scheiden. Vader 
en moeder hadden het haar 
pas verteld. Die mededeling 
was bij haar als een bom in
geslagen. Oké, de verhouding 
tussen haar ouders was al
lang niet goed. Er was vaak 
wrijving en soms hadden ze 
openlijk ruzie met elkaar. Maar dat ze zouden gaan scheiden, 
was nog nooit in haar opgekomen. Haar ouders gingen im
mers allebei naar de kerk, ze lazen thuis in de Bijbel en daarin 
staat toch dat je elkaar trouw moet blijven? Dat hadden vader 
en moeder aan elkaar beloofd toen ze trouwden in de kerk. 
En dan nu de onafwendbare werkelijkheid: de scheiding zou 
binnenkort een feit zijn. Haar vader zou ergens anders gaan 
wonen, Jozien zou bij haar moeder blijven. Dat was misschien 
wel de beste oplossing, maar het deed erg pijn, want ze hield 
zowel van haar vader als van haar moeder. Ze had het gevoel 
dat ze nu tussen hen moest kiezen. En daarbij kwam nog: 
zowel vader als moeder waren zo druk met hun eigen proble
men, dat ze nauwelijks oog voor haar hadden. 
Zou er eigenlijk wel iemand zijn, die echt om haar gaf! Was er 
wel iemand te vertrouwen? Als zelfs het plechtig uitgesproken 
ja-woord bij een trouwdienst in de kerk al gebroken kon wor
den, waarvan kon je dan wel zeker zijn? Kon je uiteindelijk ook 
wel van God zeker zijn? Zou Hij Zich wel om haar bekomme
ren? 

Lees met dit verhaal in je achterhoofd Handelingen 4:23-31. 
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BIJBELSTUDIE 
Handelingen 4:23-31 

23 En zij, losgelaten zijnde, kwa
men tot de hunnen, en verkon
digden al wat de overpriesters en 
de ouderlingen tot hen gezegd 
hadden. 
24 En als dezen dat hoorden, 
hieven zij eendrachtelijk hun stem 
op tot God, en zeiden: Heere! Gij 
zijt de God, Die gemaakt hebt den 
hemel, en de aarde, en de zee, en 
alle dingen, die in dezelve zijn. 
25 Die door den mond van David 
Uw knecht, gezegd hebt: Waarom 
woeden de heidenen, en hebben 
de volken ijdele dingen bedacht? 

26 De koningen der aarde zijn te 
zamen opgestaan, en de oversten 
zijn bijeenvergaderd tegen den 
Heere, en tegen Zijn Gezalfde. 
27 Want in der waarheid zijn verga
derd tegen Uw heilig Kind Jezus, 
Welken Gij gezalfd hebt, beiden 
Heródes en Pontius Pilatus, met de 
heidenen en de volken Israëls; 
28 Om te doen al wat Uw hand en 
Uw raad te voren bepaald had, dat 
geschieden zou. 
29 En nu dan, Heere, zie op hun 
dreigingen, en geef Uw dienst
knechten met alle vrijmoedigheid 
Uw woord te spreken; 
30 Daarin, dat Gij Uw hand uit
strekt tot genezing, en dat tekenen 
en wonderen geschieden door den 
Naam van Uw heilig Kind Jezus. 
31 En als zij gebeden hadden, 
werd de plaats, in welke zij verga
derd waren, bewogen. En zij wer
den allen vervuld met den Heiligen 
Geest, en spraken hetWoord Gods 
met vrijmoedigheid. 

Bespreek de vragen 

HSV 

23 En nadat zij losgelaten waren, 
gingen zij naar hun eigen mensen 
en berichtten alles wat de over
priesters en de oudsten tegen hen 
gezegd hadden. 
24 En toen zij dat gehoord hadden, 
verhieven zij eensgezind hun stem 
tot God en zeiden: Heere! U bent 
de God Die de hemel, de aarde, de 
zee en alle dingen die daarin zijn, 
gemaakt hebt, 
25 en Die door de mond van 
David, Uw knecht, gezegd hebt: 
Waarom woeden de heidenen en 
hebben de volken inhoudsloze 
dingen bedacht? 
26 De koningen van de aarde heb
ben zich opgesteld en de vorsten 
zijn bijeengekomen tegen de 
Heere en tegen Zijn Gezalfde. 
27 Want, werkelijk, tegen Uw hei
lig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, 
zijn Herodes en Pontius Pilatus 
samen met de heidenen en de 
volken van Israël bijeengekomen, 
28 om te doen al wat Uw hand en 
Uw raad tevoren bepaald had dat 
er gebeuren zou. 
29 Nu dan, Heere, sla acht op hun 
bedreigingen en geef Uw dienst
knechten met alle vrijmoedigheid 
Uw Woord te spreken, 
30 doordat U Uw hand uitstrekt tot 
genezing en er tekenen en wonde
ren gebeuren door de Naam van 
Uw heilig Kind Jezus. 
31 En toen zij gebeden hadden, 
werd de plaats waar zij bijeen wa
ren, bewogen. En zij werden allen 
vervuld met de Heilige Geest en 
spraken het Woord van God met 
vrijmoedigheid. 

1. De discipelen zijn door het Sanhedrin gevangengenomen, 
ondervraagd en streng gewaarschuwd om niet meer in Je
zus' naam te spreken. Ze komen nu terug bij de gemeente 
die op hen wacht. Wat gaat ze samen doen? Begrijp je waar
om ze juist dat doen? Motiveer je antwoord. 

2. Wat zeggen ze allemaal tegen de Heere? Vat dat in je eigen 
woorden samen. 

3. Waaróm vragen zij vooral (vers 29 en 30)? 
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