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 Studie 24. Geestelijke vermenigvuldiging Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus

A. Geestelijke vermenigvuldiging in de Bijbel.  

Johannes 1:37-39,43. 37 De twee leerlingen hoorden wat hij zei en 

gingen met Jezus mee. 38 Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat 

ze hem volgden, zei hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen 

hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar logeert u?’ 39 Hij zei: ‘Kom 

maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met hem mee en zagen 

waar hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor 

zonsondergang en ze bleven die dag bij hem.  

43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar ont-

moette hij Filippus. Hij zei tegen hem: ‘Ga met mij mee.’ 

Johannes 2:1-2. 1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Ga-

lilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen 

waren op de bruiloft uitgenodigd. 

Johannes 2:13. 13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus 

naar Jeruzalem. 

Lucas 2:46-47. 46 Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar 

hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en hun vragen 

stelde. 47 Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en 

zijn antwoorden. 

Lucas 4:15-16. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door 

allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opge-

groeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. 

Toen hij opstond om voor te lezen, 

Lucas 5:29-30. 29 Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor 

hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met 

Jezus aanwezig waren. 30 De farizeeën en hun schriftgeleerden zei-

den morrend tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet en drinkt u met tol-

lenaars en zondaars?’ 

Marcus 1:14-15. 14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Je-

zus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit 

was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is 

nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 

Marcus 3:13-15. 13 Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op 

wie hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar hem toe. 

14 Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem verge-

zellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend 

te maken. 15 Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. 

Lucas 6:12-13. 12 Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de 

berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. 13 Toen 

de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen 

uit, die hij apostelen noemde: 

Matteüs 4:19. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie 

vissers van mensen maken.’ 

Johannes 11:54. 54 Jezus trad onder de Joden niet meer in het open-

baar op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad 

Efraïm. Daar bleef hij met zijn leerlingen. 

Matteüs 24:14 HSV. 14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in 

heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; 

en dan zal het einde komen. 

Marcus 16:15. 15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en 

maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 

Lucas 24:48. 48 Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader 

aan jullie wordt ingelost. 

Handelingen 1:8. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, 

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

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

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

macht gegeven in de hemel en op de aarde. 20 en hun te leren dat ze 

zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd 

dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van 

deze wereld.’ 

Johannes 20:21. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de 

Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 

2 Timoteüs 2:2. 2 Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt 

gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen 

te onderwijzen. 

Joël 1:2-3. 2 Hoor mij aan, oudsten, leen mij allen het oor, inwoners 

van het land! Is iets als dit ooit geschied in jullie dagen of in de dagen 

van jullie voorouders?  

3 Vertel het aan je kinderen, en laten je kinderen het aan hun kin-

deren vertellen en hun kinderen aan het volgende geslacht. 

Psalm 78:3-7. 3 Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders 

hebben het ons verteld.  

4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het 

komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de 

HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan.  

5 Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een 

wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te 

leren.  

6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren 

moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen.  

7 Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet verge-

ten en zich richten naar zijn geboden. 

Deuteronomium 6:1-2,6-9. 1 Dit zijn de geboden, wetten en regels 

die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u 

moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 

2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden 

aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor 

u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult 

u met een lang leven gezegend worden. 

6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 

7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onder-

weg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om 

uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deur-

posten van uw huis en op de poorten van de stad. 

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

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

maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 

van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat 

ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En 

houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooi-

ing van deze wereld.’ 

Handelingen 2:37-47. 37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getrof-

fen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we 

doen, broeders?’ 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige 

leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om ver-

geving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u ge-

schonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor 

uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, 

tot zich zal roepen.’ 40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis 

af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de 

woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’  

41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die 

dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 

42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden 

met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan 

het gebed.  

43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, ver-

vulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aan-

vaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.  

  



 

©Stichting Deltacursus, 2000–2012   Voorbereiding en Studie 24 
2 
 

45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst on-

der degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en 

eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en 

gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 

47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De 

Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden 

worden. 

Handelingen 4:4. Handelingen 4:4. Handelingen 4:4. Handelingen 4:4. 4 Maar van degenen die naar de toespraak hadden 

geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroei-

de tot ongeveer vijfduizend.    

Handelingen 5:14. Handelingen 5:14. Handelingen 5:14. Handelingen 5:14. 14 Steeds meer mensen gingen in de Heer gelo-

ven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen,    

Handelingen 4:36Handelingen 4:36Handelingen 4:36Handelingen 4:36----37. 37. 37. 37. 36 Een van hen was Josef, een Leviet uit Cy-

prus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in 

onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent. 37 Hij bezat een akker, 

die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht.    

Handelingen 11:19-26. 19 De leerlingen die verdreven waren als ge-

volg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begon-

nen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden 

Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. 20 Enkele Cyprioten en 

Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten 

daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van 

de Heer Jezus. 21 De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel 

mensen overgingen tot het geloof in de Heer. 22 Het nieuws over 

hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot 

Barnabas naar Antiochië te zenden. 23 Toen hij daar was aangeko-

men en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde 

hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw 

te blijven aan de Heer. 24 Hij was een voortreffelijk en diepgelovig 

man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen 

werd voor de Heer gewonnen.  

25 Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, 26 en 

toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een 

heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze 

onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leer-

lingen voor het eerst christenen werden genoemd. 

2 Timoteüs 3:102 Timoteüs 3:102 Timoteüs 3:102 Timoteüs 3:10----14. 14. 14. 14. 10 Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in 

mijn leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde, volhar-

ding, 11 en je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen onder-

gaan die mij in Antiochië, Ikonium en Lystra hebben getroffen. Ik 

heb ze allemaal doorstaan, de Heer heeft mij steeds weer gered. 

12 Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, 

zullen worden vervolgd. 13 Slechte mensen en oplichters zullen van 

kwaad tot erger vervallen; het zijn bedriegers die zelf bedrogen wor-

den. 14 Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging 

hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren    

2 Timoteüs 2:2. 2 Timoteüs 2:2. 2 Timoteüs 2:2. 2 Timoteüs 2:2. 2 Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt 

gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen 

te onderwijzen. 

Psalm 78:3-7. 3 Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders 

hebben het ons verteld.  

4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het 

komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de 

HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan.  

5 Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een 

wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te 

leren.  

6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren 

moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. 

1 Tessalonicenzen 1:51 Tessalonicenzen 1:51 Tessalonicenzen 1:51 Tessalonicenzen 1:5----8. 8. 8. 8. 5 onze verkondiging aan u overtuigde im-

mers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldi-

gende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben 

betekend toen we in uw midden waren. 6 U hebt ons nagevolgd, en 

daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ont-

vangen met de vreugde van de heilige Geest. 7 Zo bent u een voor-

beeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. 8 Want 

het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in 

Macedonië en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weer-

klank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen;    

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

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

einde komen.    

Matteüs 28:19. Matteüs 28:19. Matteüs 28:19. Matteüs 28:19. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leer-

lingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en 

de heilige Geest, 

Handelingen 1:8. Handelingen 1:8. Handelingen 1:8. Handelingen 1:8. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, 

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

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

Openbaring 5:9. 9 En ze zetten een nieuw lied in: ‘U verdient het om 

de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent ge-

slacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle 

landen en volken, van elke stam en taal. 

 

B. Méér christenen, discipelen, arbeiders: hoe? 

Matteüs 9:35-38. 35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij 

gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws 

over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. 36 Toen hij 

de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er 

uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. 37 Hij zei 

tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbei-

ders. 38 Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil stu-

ren om de oogst binnen te halen.’ 

Matteüs 10:1,5-9. 1 Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en 

gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte 

en elke kwaal te genezen.  

5 Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies: 

‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse 

stad. 6 Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van 

Israël. 7 Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is 

nabij.” 8 Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huid-

vraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ont-

vangen, om niet moeten jullie geven! 9 Neem in je beurs geen gou-

den, zilveren of koperen munten mee 

Johannes 4:35-38. 35 Jullie zeggen toch: “Nog vier maanden en dan 

komt de oogst”? Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de vel-

den rijp zijn voor de oogst! 36 De maaier krijgt zijn loon al en ver-

zamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier 

tegelijk feest kunnen vieren. 37 Hier is het gezegde van toepassing: 

De een zaait, de ander maait. 38 Ik stuur jullie eropuit om een oogst 

binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat heb-

ben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.’ 

1 Korintiërs 15:58. 58 Kortom, geliefde broeders en zusters, wees 

standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk 

van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit 

tevergeefs zijn. 

Jesaja 55:10-11. 10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en 

daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar 

te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en 

brood om te eten – 11 zo geldt dit ook voor het woord dat voort-

komt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet 

zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. 
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Matteüs 7:24. 24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, 

kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouw-

de op een rots. 

Lucas 11:28. 28 Maar hij zei: ‘Gelukkiger zijn zij die naar het woord 

van God luisteren en ernaar leven.’ 

Efeziërs 4:11-16. 11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en 

profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heili-

gen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam 

van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof 

en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de 

eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen 

volheid van Christus. 14 Dan zijn we geen onmondige kinderen 

meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met 

wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn 

wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen 

brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en 

elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het 

hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samen-

hang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle ge-

wrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van 

het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde 

Johannes 3:3-8. 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie op-

nieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan 

iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan 

toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer gebo-

ren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: nie-

mand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren 

wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, 

en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat 

ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 

8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet 

niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met 

iedereen die uit de Geest geboren is.’ 

1 Korintiërs 3:6. 6 Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar 

God heeft doen groeien. 

Efeziërs 4:11-12. 11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en 

profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heili-

gen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam 

van Christus opgebouwd, 

1 Korintiërs 3:5-11. 5 Wat is Apollos eigenlijk? En wat is Paulus? Zij 

zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beiden 

op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. 6 Ik heb geplant, 

Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. 7 Het is 

niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want 

hij doet groeien. 8 Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al 

worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze zich 

hebben gegeven. 9 Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn 

akker. U bent een bouwwerk van God. 10 Overeenkomstig de taak 

die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouw-

meester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. 

Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, 11 want niemand kan een an-

der fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf.  

Marcus 13:34. 34 Het is als met een man die op reis ging: hij verliet 

zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen 

taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te 

houden. 

 

 

C. Meer gemeenten: hoe? 

Handelingen 13:1-4a. 1 Er waren in de gemeente van Antiochië pro-

feten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd ge-

noemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend van de te-

trarch Herodes, en Saulus. 2 Op een dag, toen ze aan het vasten wa-

ren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest 

tegen hen: ‘Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak 

die ik hun heb toebedeeld.’ 3 Nadat ze gevast en gebeden hadden, 

legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.  

4a Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. 

Handelingen 13:5. 5 waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondig-

den ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden. Johannes was 

met hen meegegaan om hen te helpen. 

Handelingen 13: 52. 52 De achterblijvende leerlingen waren vervuld 

van vreugde en van de heilige Geest. 

Handelingen 14:1-22. zie Bijbel  

Handelingen 13:5a. 5a waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkon-

digden ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden. 

Handelingen 17:10-12. 10 Nog diezelfde nacht stuurden de leer-

lingen Paulus en Silas naar Berea. Toen ze daar waren aangekomen, 

gingen ze naar de synagoge. 11 De Joden in Berea waren welwillen-

der dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar 

de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de 

Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. 

12 Velen van hen aanvaardden dan ook het geloof, evenals een groot 

aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen. 

Handelingen 13:7. 7 en tot het gevolg behoorde van Sergius Paulus, 

de proconsul. Sergius Paulus, een verstandig man, liet Barnabas en 

Saulus bij zich komen omdat hij meer wilde horen over het woord 

van God. 

Handelingen 16:13. 13 Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de 

richting van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats 

was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen wa-

ren gekomen. 

Handelingen 16:25. 25 Om middernacht waren Paulus en Silas aan 

het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevange-

nen luisterden aandachtig naar hen. 

Handelingen 16:32. 32 En ze verkondigden het woord van de Heer 

aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. 

Handelingen 18:7-8. 7 Hij verruilde de synagoge voor het huis van 

Titius Justus, iemand die God vereerde en wiens huis naast de syna-

goge stond. 8 Crispus, een leider van de synagoge, aanvaardde echter 

samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer, en ook veel Ko-

rintiërs die Paulus hadden gehoord gingen over tot het geloof en lie-

ten zich dopen. 

Handelingen 17:1-4 HSV. 1 En zij namen de weg door Amfipolis en 

Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Jo-

den was.  

2 En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie 

sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften. 

3 Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lij-

den en opstaan uit de doden, en dat deze Jezus de Christus is, Die ik 

– zo zei hij – u verkondig. 

4 En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus 

en Silas aan, en van de godvrezende Grieken een grote menigte, en 

van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen.  

Handelingen 17:17 HSV. 17 Hij ging dan in de synagoge in gesprek 

met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de 

markt met hen die hij er tegenkwam 

  



 

©Stichting Deltacursus, 2000–2012   Voorbereiding en Studie 24 
4 
 

Handelingen 19:8-10. 8 En hij ging de synagoge binnen en sprak er 

vrijmoedig; drie maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te 

overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. 9 Maar toen 

sommigen zijn boodschap halsstarrig bleven afwijzen en de Weg bij 

iedereen belachelijk maakten, vertrok hij en nam de leerlingen met 

zich mee. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus, 

10 iets dat hij twee jaar bleef doen, zodat alle inwoners van Asia ken-

nismaakten met de boodschap van de Heer, Joden zowel als Grieken. 

Handelingen 13:26-41. 26 Mannenbroeders, kinderen van het ge-

slacht van Abraham, en wie onder u God vrezen, tot u is het woord 

van deze zaligheid gezonden. 27 De inwoners van Jeruzalem en hun 

leiders hebben niet alleen Jezus miskend, maar ook de uitspraken van 

de profeten die elke sabbat worden voorgelezen. Door Jezus te ver-

oordelen hebben ze deze uitspraken in vervulling doen gaan. 

28 Ofschoon ze geen enkele grond voor een doodvonnis konden 

vinden, drongen ze er bij Pilatus op aan hem terecht te stellen. 

29 Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat er over hem ge-

schreven staat, haalden ze hem van het kruishout en legden hem in 

een graf. 30 Maar God heeft hem opgewekt uit de dood; 

31 gedurende ettelijke dagen is hij verschenen aan degenen die met 

hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken en die nu onder het 

volk van hem getuigen. 32 Wij verkondigen u het goede nieuws dat 

God zijn belofte aan onze voorouders 33 in vervulling heeft doen 

gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat 

hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm 

geschreven: “Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.”  

34 Dat hij Jezus uit de dood heeft doen opstaan en hem niet weer 

aan de ontbinding zal prijsgeven, heeft hij aangekondigd met deze 

woorden: “Ik zal jullie schenken wat ik David plechtig beloofd heb.” 

35 In verband hiermee wordt in een andere psalm gezegd: “Het li-

chaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan.” 

36 Wat David betreft, hij is, nadat hij de mensen uit zijn eigen tijd 

had gediend, overeenkomstig Gods wil gestorven en met zijn voor-

ouders verenigd; hij is tot ontbinding overgegaan, 37 maar hij die 

door God tot leven is gewekt, is niet tot ontbinding overgegaan. 

Handelingen 13:38-39. 38 U moet dus weten, broeders en zusters, 

dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkon-

digd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrij-

spraak kon krijgen, 39 wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij 

gelooft. 

Handelingen 14:19-20. 19 Na verloop van tijd kwamen er echter Jo-

den uit Antiochië en Ikonium die de mensen ompraatten. Ze stenig-

den Paulus en sleepten hem vervolgens de stad uit, in de veronder-

stelling dat hij dood was. 20 Maar toen de leerlingen om hem heen 

waren gaan staan, kwam hij overeind en ging de stad weer in. De 

volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. 

Handelingen 14:21-22. 21 In Derbe verkondigden Paulus en Barna-

bas het evangelie en ze maakten er veel leerlingen. Daarna keerden ze 

terug naar Lystra en vervolgens naar Ikonium en Antiochië. 22 Ze 

bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het 

geloof, maar wezen hun erop ‘dat wij pas na veel beproevingen het 

koninkrijk van God binnen kunnen gaan’. 

Handelingen 14:23. 23 In elke gemeente stelden ze oudsten aan, en 

na gevast en gebeden te hebben bevalen ze hen aan bij de Heer, in 

wie ze hun vertrouwen hadden gesteld. 

Titus 1:5. 5 Ik heb je op Kreta achtergelaten om, volgens mijn richtlij-

nen, de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan te 

stellen: 

Handelingen 20:17,28. 17 Vanuit Milete stuurde hij iemand naar 

Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem 

te komen. 

28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest 

u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeen-

te, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. 

1 Petrus 5:1-4. 1 Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw 

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

evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopen-

baard, vraag ik u: 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoorde-

lijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, 

zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met 

belangeloze toewijding. 3 Stel u niet heerszuchtig op tegenover de 

kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. 

Hebreeën 13:7,17. 7 Denk aan uw voorgangers, die het Woord van 

God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levens-

wandel, en volg hun geloof na.  

17 Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij 

waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat 

zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft im-

mers voor u geen nut. 

Efeziërs 1:21-23. 21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle 

machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in 

deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn 

voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 

23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. 

Johannes 10:16. 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit 

deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen 

naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 

1 Petrus 5:4. 4 Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de 

krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt. 

1 Korintiërs 4:14-17. 14 Ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, 

maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. 15 Hoeveel 

opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar 

één vader. Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden, omdat ik 

u het evangelie heb gebracht. 16 Ik roep u dus op mij na te volgen. 

17 Daarom ook stuur ik Timoteüs naar u toe, die mijn geliefd kind 

is, trouw aan de Heer. Hij zal u in herinnering brengen hoe ik in 

verbondenheid met Christus Jezus leef. Dat is wat ik overal aan iede-

re gemeente leer.  

1 Timoteüs 4:14. 14 Veronachtzaam de genade die je geschonken is 

niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oud-

sten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken. 

1 Timoteüs 5:17. 17 Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel 

worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de 

prediking en het onderricht. 

Handelingen 14:27. 27 Daar aangekomen riepen ze de gemeente bij-

een en brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had 

gebracht. Ze vertelden hoe hij voor de heidenen de deur naar het ge-

loof had geopend. 

Romeinen 11:36. 36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem ge-

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

eeuwigheid. Amen. 

 

D. Discipelen maken om discipelen te maken 

Matteüs 9:36-38. 36 Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij me-

delijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als 

schapen zonder herder. 37 Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is 

groot, maar er zijn weinig arbeiders. 38 Vraag dus de eigenaar van de 

oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ 

Romeinen 8:31,37. 31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als 

God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?  

37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons 

heeft liefgehad 

 


