
Kringmateriaal week 36 en 37 
Handelingen 1:1-14 

In de preek van zondag 4 september openden we het najaarsthema 'Geef  Ruimte' 
vanuit de eerste veertien verzen van het boek Handelingen. In de preek stonden we stil 
bij de vraag van de discipelen: "Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het 
koningschap over Israël herstellen?" (Hand. 1:6) Een vraag die voortkwam vanuit de 
diepe onvrede die gevoeld werd bij het onverteerbare gegeven dat Israël bezet werd 
door een buitenlandse (Romeinse) bezetter. Een logische vraag vanuit de beloften die 
God door zijn profeten gegeven had over het herstel van het koningschap in 
Jeruzalem. (Zie bijv. Eze. 37:24 of  Mi. 4:6-8) Maar ook vanwege alle gebeurtenissen 
die de discipelen hadden meegemaakt met de Here Jezus: als zelfs de dood 
overwonnen is, wat maken de Romeinen dan nog voor kans?  

Welke ontwikkelingen in de wereld veroorzaken bij jou de meeste 
onvrede? In hoeverre verwacht je daarin (net als de discipelen) herstel 
van God en/of  wat is daarin de plaats van onze eigen, menselijke 
verantwoordelijkheid?  
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De Here Jezus geeft in Zijn antwoord aan dat het 'herstel van het koningschap' (en 
daaruit voortvloeiend het 'herstel van alle dingen' (Hand. 3:20-21) nog even op zich 
laat wachten.  Eerst zullen ze de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus zegt 1

daarover:  
"Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om 
Mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden der 
aarde." (Hand. 1:8) 
Dit vers is een sleutelvers voor het boek Handelingen, aangezien Lukas in het boek 
Handelingen precies deze beweging beschrijft: de discipelen die eerst in Jeruzalem 
getuigen van hun Heer en vervolgens (mede vanwege de vervolging die in Jeruzalem 
ontstaat) uitwaaieren richting Judea, Samaria richting de randen van de toenmalige 
wereld.  

Lees samen 1 Johannes 1:1-4 over 'getuige zijn'. Wat betekent 'getuige 
zijn' als je deze openingsverzen van de Johannes brief  (let op: niet het 
evangelie ;-) leest?  

Waarom is dit 'getuige zijn' belangrijk in relatie tot het 'herstel van het 
koningschap en alle dingen'? (Lees bijv: Hand. 3:14-21) 

Kun je met elkaar iets delen uit je eigen leven waarin je het idee had dat 
je een getuige was van de Here Jezus?  

Na de opdracht van Hand. 1:8 om Zijn getuigen te zijn wordt de Here Jezus 
opgenomen in de hemel. De wolk verhult het zicht op de heerlijkheid van God zoals 
dat op vele plaatsen in de Bijbel zichtbaar wordt. (Ex. 13:21, Ex. 19:9, 16, 1 Kon. 
8:10). Maar denk ook aan de geschiedenis waarin Elia opgenomen wordt in de hemel 
en de Geest op de opvolger van Elia (Elisa) neerdaalt. De Here Jezus had al eerder aan 
Zijn discipelen uitgelegd dat Hij naar de Vader moest gaan: "Maar dit is de waarheid: 
het is goed voor jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de Pleitbezorger (de Geest) niet 
bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem naar jullie zenden." (Joh. 16:7) De 
hemelvaart van de Here Jezus heeft jouw de mogelijkheid gegeven de Heilige Geest te 
ontvangen waardoor je de kracht hebt gekregen om de wereld te laten zien wie de 
Here Jezus is als Zijn getuigen.  

 Sterker nog: "Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in Zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het 1

ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden." (Hand. 1:7)
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Als het gaat over het 'getuige zijn' van de Here Jezus. In hoeverre ervaar 
jij daarin de kracht van de Heilige Geest? Of  mis je daarvoor de 
benodigde kracht?  

In vers 13 lezen we hoe de apostelen terugkeren naar Jeruzalem en hun intrek namen 
in een 'bovenvertrek' waar zij zich 'eensgezind wijdden aan het gebed' (vers 14). Dit is 
wat ons te doen staat als we in ons leven merken dat we tekort schieten in kracht om te 
kunnen getuigen van de Here Jezus. Ik wil jullie van harte uitdagen om je als kring de 
komende periode 'eensgezind te wijden' aan gebed zodat de kracht en impact van 
jullie getuigenis mag toenemen in een wereld die snakt naar het 'herstel van alle 
dingen'.  

Luister ter inspiratie naar het mooie lied van Audrey Assad - 'Spirit of  the living God' 
https://www.youtube.com/watch?v=fylsIaNsJ5o 

O Spirit of  the living God, thou Light and Fire Divine 
Descend upon Thy Church once more and make it truly Thine 
Fill it with love and joy and power, with righteousness and peace 
Till Christ shall dwell in human hearts, and sin and sorrow cease. 

Blow, wind of  God, with wisdom blow until our minds are free 
From mists of  error, clouds of  doubt, which blind our eyes to Thee 
Burn, winged fire, inspire our lips with flaming love and zeal 
To preach to all Thy great good news, God's glorious commonweal. 

So shall we know the the power of  Christ, who came this world to save 
So shall we rise with Him to life which soars beyond the grave 
And earth shall win true holiness which makes Thy children whole 
Till, perfected by Thee, we reach creation's glorious goal 
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