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Handelingen van de Apostelen 
Les 7/13 : De groeiende Kerk aangevallen (Hand. 11-12) 

http://www.middletownbiblechurch.org/ainacts/ainacts.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) 
Vertaling en kaartjes door M.V. Update 01-01-2016 

 

De kerk in Antiochië 
We hebben reeds geleerd dat na Stefanus’ dood er een 
grote vervolging was van de kerk in Jeruzalem (Hande-
lingen 8:1). De gelovigen werden gedwongen Jeruzalem 
te verlaten. Wat deden deze gelovigen waar ze ook naar-
toe gingen (Handelingen 8:4)? Zij verkondigden het 
Woord. In Handelingen hoofdstuk 11 leren we over 
deze gelovigen die naar het noorden van Jeruzalem ver-
strooid werden en hoe God hen op een bijzondere ma-
nier gebruikte. 
Volgens Handelingen 11:19 reisden deze gelovigen tot 
in Fenicië (de belangrijkste steden in dit gebied waren 
Tyrus en Sidon), het eiland Cyprus, en Antiochië. Kan u 
deze plaatsen vinden op de kaart rechts? Toen de gelo-
vigen naar die plaatsen gingen predikten zij het Woord 
enkel tot de Joden (Handelingen 11:19). 
In de stad Antiochië echter predikten de gelovigen de   
Heer Jezus Christus niet enkel tot de Joden maar ook tot de Grieken of Heidenen (Handelingen 
11:20). Gods zegen was met hen toen zij predikten (Handelingen 11:21). Hoevelen geloofden en 
keerden zich tot de Heer (Handelingen 11:21)? “Een groot aantal”. 
Antiochië (niet Pisidisch Antiochië temidden van het huidige Turkije!) was de derde grootste stad 
in het Romeinse rijk. De enige steden die groter waren, waren Rome (de hoofdstad) en Alexandrië 
(gelokaliseerd in Egypte). Zoals we later zullen leren, speelde de kerk in de stad Antiochië (zie 
kaartje) een erg belangrijke rol in Gods plan om het evangelie doorheen het Romeinse rijk naar de 
Heidenen te brengen. 
De gelovigen in Jeruzalem hoorden over wat God deed in het noorden, en zij beslisten om daar 
Barnabas naartoe te zenden (Handelingen 11:22). Toen hij kwam zag hij het genadewerk dat God 
had gedaan in de harten van deze mensen, en hij bemoedigde hen om van harte bij de Heer te blij-
ven (Handelingen 11:23). Bleef God mensen redden in de stad Antiochië (Handelingen 11:24)? “Er 
werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd”. 
Barnabas wist dat er behoefte was aan meer leiderschap in de kerk te Antiochië. Al deze nieuwe 
gelovigen moesten onderwezen en versterkt worden in de Heer. Wie wilde Barnabas bij zich om te 
helpen onderwijzen en te leiden in Antiochië (Handelingen 11:25)? Saulus. Saulus leefde in Tarsus 
en dat was over land zo’n 200 km ver van Antiochië (zie het kaartje), maar Barnabas maakte de 
reis, vond Saulus en bracht hem naar Antiochië. Hoelang bleven Saulus en Barnabas in Antiochië 
om de gelovigen te onderwijzen (Handelingen 11:26)? Een heel jaar. 
In Handelingen 11:26 leren we “dat de discipelen in Antiochië voor het eerst christenen genoemd 
werden”. Dit was de eerste keer dat die naam werd gebruikt! Christendom is geen religie (mensen 
die bepaalde dingen trachten te DOEN om God te behagen) maar het is een relatie met een Per-
soon (die reeds al het werk GEDAAN heeft om zondige mensen te reden – Johannes 19:30), en de 
naam van deze Persoon is Christus. Zij die een persoonlijke relatie met deze PERSOON hebben 
worden christenen genoemd (Handelingen 11:26). 
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Zegt dit vers dat de discipelen zichzelf christenen noemden? Nee, zij gaven niet zichzelf deze naam, 
maar zij WERDEN “christenen” GENOEMD door de ongeredde mensen in Antiochië. Toen de 
ongeredde wereld naar deze discipelen keek, werden zij ertoe gedreven aan Christus te denken! 
Daarom gaven zij hen de naam “christenen”. 
Op een dag kwam er een profeet uit Jeruzalem en vertelde de gelovigen in Antiochië dat er een gro-
te HONGERSNOOD zou komen in het land (Handelingen 11:28). Eerder had de Jeruzalemse kerk 
de Antiochische kerk geholpen door het zenden van Barnabas. Nu was de Antiochische kerk in staat 
de arme gelovigen in Jeruzalem te helpen. Zij verzamelden geld en zonden dit naar de gelovigen in 
Jeruzalem. Jezus zei: “Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder 
elkaar hebt” (Johannes 13:35). De gelovigen in Antiochië deden deze daad van liefde voor de be-
hoeftige discipelen in Jeruzalem. 

De Kerk wordt vervolgd - Jakobus gedood 
De heerser in het land in die tijd was een man met 
de naam Herodes (Handelingen 12:1). Dit was 
Herodes Agrippa I (zie de familieboom helemaal 
achteraan). Hij was een neef van Herodes Antipas, 
de man waarover we lezen in Mattheüs 14:1-12. 
Herodes Antipas doodde Johannes de Doper (Mat-
theüs 14:8,10). 
Herodes Agrippa I was ook de kleinzoon van Hero-
des de Grote, de man waarover we lezen in Matthe-
us hoofdstuk 2. Herodes de Grote beval de kinder-
moord (Mattheüs 2:16). 
Herodes Agrippa I was een moordenaar, net zoals 
zijn grootvader. Hij vermoordde Jakobus de broer 
van Johannes (Handelingen 12:2). 
De hierna volgende tabel toont deze drie Herodessen 
en wie zij vermoordden:  

NAAM VAN DE HEERSER HOOFDSTUK 
IN DE BIJBEL 

WIE VERMOORDDE 
HIJ? 

TIJD 

HERODES DE GROTE Mattheüs 2 Onschuldige baby’s 4 v.C. 

HERODES ANTIPAS Mattheüs 14 Johannes de Doper ongeveer 
28 n.C. 

HERODES AGRIPPA I 
(de kleinzoon van Herodes de Grote en de 
neef van Herodes Antipas) 

Handelingen 12 Jakobus de broer van 
Johannes 

44 n.C. 

Zie achteraan in dit artikel een uitgebreid schema van de Familieboom van Herodes de Grote  
 

Jakobus was een visser die beslist had Jezus te volgen (Mattheüs 4:21-22). Hij was de eerste van de 
apostelen die gedood werd voor zijn geloof in Christus. Hij werd gedood met het zwaard (Hande-
lingen 12:2), wat betekent dat hij waarschijnlijk onthoofd werd. Herodes kon Jakobus’ lichaam do-
den, maar wat kon hij niet (Mattheüs 10:28)? De ziel doden. Waar ging Jakobus naartoe van zodra 
hij gedood werd (Filippenzen 1:23)? Naar Christus. 

Petrus gevangen genomen 
Niet enkel doodde Herodes Jakobus, maar wie nam hij ook gevangen (Hand. 12:3)? Petrus. Hij wil-
de ook Petrus doden, maar hij vond het beter te wachten tot na het Paschafeest. Welk machtige wa-
pen gebruikte de kerk om Petrus uit de gevangenis te halen (Handelingen 12:5)?: 
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1. Scherpe woorden 

2. Een groep soldaten 
3. Bogen en pijlen 

4. Een reddingsactie 
5. Gebed (zie 2 Korinthiërs 10:3-4) 

Herodes deed alles wat hij kon om zeker te zijn dat Petrus in de gevangenis zou blijven. Petrus werd 
geketend aan twee soldaten die weerszijden van hem hun posities innamen (Handelingen 12:6). Er 
waren ook bewakers aan de buitenkant van de gevangenis (Handelingen 12:6). Zij wilden geen risi-
co’s nemen. Waarschijnlijk herinnerden zij zich die andere keer toen Petrus op een merkwaardige 
wijze uit de gevangenis ontsnapte (zie Handelingen 5:17-23). 

De grootse ontsnapping 
God wachtte tot het tijdstip net voordat Petrus zou gedood worden (Handelingen 12:6), en toen deed 
Hij iets wonderlijks. God zond een engel om Petrus te bevrijden. Wat waren enkele dingen die de 
engel Petrus vroeg te doen (Handelingen 12:7-8)? “Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn han-
den af. En de engel zei tegen hem: Doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En 
hij zei tegen hem: Sla uw bovenkleed om en volg mij”. Wat waren enkele dingen die alleen een 
engel kon doen (Handelingen 12:7-10)? Hij kwam binnen zonder de deur te openen, en Petrus’ ke-
tenen vielen van zijn handen af, en de ijzeren poort ging vanzelf open. 
Er zijn bepaalde dingen die enkel God kan doen en er zijn andere dingen waarvan God verwacht dat 
wij ze doen. Als wij ons deel doen (in de kleine dingen die wij kunnen doen) zal God zeker Zijn 
deel doen (de grote dingen die enkel Hij kan doen). Petrus gaf de eer aan God voor deze grootse 
ontsnapping (Handelingen 12:11). 
Voordat Jezus terugkeerde naar de hemel vertelde Hij Petrus over het soort van dood die Petrus zou 
sterven (Johannes 21:19). Zei Jezus dat Petrus zou sterven wanneer hij nog jong was of wanneer hij 
oud zou zijn (Johannes 21:18)? Als hij oud zou geworden zijn. Alhoewel Herodes Petrus trachtte te 
doden, was het niet Gods tijd voor Petrus om te sterven. Dit is misschien een van de redenen waar-
om Petrus in de gevangenis kon slapen (Handelingen 12:6). 
God stond toe dat Jakobus werd gedood, en Hij stond toe dat Petrus in leven bleef. Als het aankomt 
op leven en dood is God geheel verantwoordelijk! Hij weet wat best is voor ieder persoon. In He-
breeën 11:33-37 lezen we over sommige grote helden van het geloof. Sommigen werden bevrijd en 
ontsnapten, maar anderen werden gedood. In Romeinen 14:8 lezen we: “Want als wij leven, leven 
wij voor de Heer en als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn 
van de Heer”. 
Wat gebeurde er met de bewakers van de gevangenis toen zij zagen dat Petrus ontsnapt was (Han-
delingen 12:19)? Zij werden “weggeleid” naar de gevangenis of om gedood te worden. 

Het beantwoorde gebed klopt aan de deur 
Petrus ging eerst naar het huis van Maria, waar hij wist dat sommige gelovigen bijeen waren. Wat 
waren de gelovigen aan het doen toen Petrus arriveerde  (Handelingen 12:12)? Bidden. Waarvoor 
denkt u dat zij aan het bidden waren (zie Handelingen 12:5)? 
Wie kwam aan de poort (Handelingen 12:13)? Het dienstmeisje Rhodé. Herkende zij Petrus’ stem 
(Handelingen 12:14)? Ja, maar zij liet van blijdschap Petrus niet direct binnen (Handelingen 12:14). 
Toen Rhode de anderen vertelde dat Petrus aan de poort stond, wat zeiden zij toen? 

1. “Prijs de Heer! Onze gebeden zijn vervuld!” 

2. “Dank u Heer voor het bevrijden van Petrus uit de hand van Herodes”. 
3. “Rhode, je bent buiten je zinnen!” 

Zij baden, maar toen hun gebed werd verhoord geloofden zij het niet! Wij kunnen hier een les uit 
leren. Als we bidden, dan moeten we verwachten dat God onze gebeden wil verhoren overeenkom-
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stig Zijn wil. Jezus zei in Markus 11:24: “alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen 
zult, en het zal u ten deel vallen”. Wees niet verbaasd wanneer God onze gebeden verhoort. God is 
in staat veel meer te doen dan wij kunnen vragen of denken (Efeziërs 3:20). 

Herodes door God neergeslagen 
Op een dag zat Herodes (Agrippa I) op zijn troon, helemaal opgekleed in zijn koninklijke gewaden, 
en hij gaf een prachtige toespraak. Toen de mensen toehoorden riepen zij: “[Dit is] een stem van 
God en niet van een mens! (Handelingen 12:22). Riep Herodes het volk een halt toe, door te zeg-
gen: “Wacht even! Jullie zijn verkeerd. Ik ben God niet, ik ben slechts een mens”? Herodes eerde 
niet God maar zichzelf (Handelingen 12:23). Wat gebeurde er met hem omdat hij de eer niet aan 
God gaf (Handelingen 12:23)? Een engel sloeg hem en hij werd door de wormen gegeten. 
God droeg zorg voor Jakobus (2 Korinthiërs 5:8). God droeg zorg voor Petrus (Psalm 34:7-8). God 
droeg zorg voor Herodes (Psalm 94:1, 3, 23). God zij alle eer! 

 
 

 

 

 

Grotere PDF-versie + uitbreiding : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NT-regeerders.pdf 
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