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Handelingen van de
Apostelen

1 Het eerste boek Teófilus, heb ik geschreven
over al wat Jesus gedaan en geleerd heeft, van de
aanvang af 2 tot op de dag, dat Hij door den Heili-
gen Geest zijn opdracht gaf aan de apostelen, die
Hij uitverkoren had, en opgenomen werd. 3Door
veel bewijzen had Hij hun getoond, dat Hij ook
na zijn lijden nog leefde; veertig dagen lang was
Hij hun verschenen, en had hun gesproken over
het koninkrijk Gods. 4 Terwijl Hij nu met hen
samen was, gelastte Hij hun: Verlaat Jerusalem
niet, maar wacht de belofte des Vaders af, die
gij van Mij hebt vernomen. 5 Want Johannes
doopte met water, maar over enkele dagen zult
gij worden gedoopt met den Heiligen Geest 6 De
aanwezigen vroegen Hem echter: Heer, zult
Gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël weer
herstellen? 7 Hij sprak tot hen: U komt het niet
toe, tijden of dagen te kennen, die de Vader door
eigen macht heeft vastgesteld. 8 Maar wanneer
de Heilige Geest over u komt, zult ge kracht
ontvangen, en mijn getuigen zijn in Jerusalem,
in heel Judea en Samaria, en tot aan het einde
der aarde. 9Na deze woorden werd Hij voor hun
ogen opgenomen, en een wolk onttrok Hem aan
hun blikken. 10 Nog staarden ze naar de hemel,
terwijl Hij opsteeg: en zie, daar stonden twee
mannen bij hen, in witte klederen gehuld. 11 Ze
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zeiden: Mannen van Galilea, wat staat gij naar
de hemel te staren? Jesus, die uit uw midden ten
hemel is opgenomen, Hij zal weer op dezelfde
wijze komen, als gij Hem hebt zien opstijgen
ten hemel. 12 Toen keerden ze van de berg, die
Olijfberg heet, naar Jerusalem terug; die berg
ligt dicht bij Jerusalem, zover als men op sabbat
mag gaan. 13 En in de stad gekomen, gingen
ze naar de opperzaal, waar ze gewoonlijk ver-
toefden: Petrus namelijk en Johannes, Jakobus
en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus
en Matteus, Jakobus van Alfeus en Simon de
Ijveraar, en Judas, de broer van Jakobus. 14 Zij
allen bleven eensgezind volharden in het gebed,
te zamen met enige vrouwen, met Maria, de
moeder van Jesus, en met zijn broeders. 15 In
die dagen stond Petrus op in het midden der
broeders, (er waren ongeveer honderd twintig
personen bijeen), en sprak: 16Mannen broeders;
het Schrift woord moest worden vervuld, dat de
Heilige Geest door Davids mond heeft gesproken,
over Judas, den gids van hen, die Jesus gevangen
hebben genomen. 17 Zeker, hij behoorde tot ons
getal, en had zijn aandeel in dit ambt. 18 Maar
hij heeft zich een akker gekocht van het loon
der ongerechtigheid; hij is voorover gevallen, en
open gebarsten, en al zijn ingewanden puilden
uit. 19 Dit is aan alle inwoners van Jerusalem
bekend, zodat die akker in hun taal Hakeldama,
dat is bloedakker, genoemd wordt. 20 Want
er staat geschreven in het boek der Psalmen:
“Zijn kamp worde een steppe, En niemand wone
er meer.” en ook: “Een ander ontvange zijn
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ambt.” 21 Het is dus noodzakelijk, dat één van
de mannen, die met ons samen waren al de tijd,
dat de Heer Jesus onder ons heeft geleefd, 22 —
te beginnen bij de doop van Johannes tot op de
dag, dat Hij van ons werd opgenomen, —het
is noodzakelijk, dat één van hen te zamen met
ons getuige van zijn verrijzenis wordt. 23 Toen
stelde men twee mannen voor: Josef, die ook
Barsabbas heette, en de bijnaam Justus droeg,
en Mattias. 24 Men bad en zeide: Gij, Heer,
die aller harten doorgrondt, wijs één van beiden
aan: hem, dien Gij hebt uitverkoren, 25 om de
plaats van dit ambt en apostolaat in te nemen,
die Judas verbeurd heeft, om te gaan naar de
plaats, die hem toekomt. 26 Toen liet men hen
loten; het lot viel op Mattias, en hij werd aan de
elf apostelen toegevoegd.

2
1 Toen de dag van het pinksterfeest was aange-

broken, waren ze allen op één plaats bijeen.
2 Eensklaps kwam er een geruis uit de hemel
als van een hevige windvlaag, en vulde het hele
huis, waar ze waren vergaderd. 3 Vurige tongen
verschenen hun, spreidden zich rond, en zetten
zich op ieder van hen neer. 4 Allen werden
vervuld van den Heiligen Geest, en begonnen
verschillende talen te spreken, naar gelang de
Geest hen liet spreken. 5 Nu vertoefden er te
Jerusalem godvrezende Joden uit alle volken on-
der de hemel. 6 Bij dat geruis liepen de mensen
te hoop; ze stonden verwonderd, dat iedereen
hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze
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raakten buiten zichzelf van verbazing, en zeiden:
Zie, zijn allen, die daar spreken, geen Galileërs?
8 En hoe horen wij allen ze dan in onze eigen
moedertaal spreken? 9 Parten, Meden en Elami-
eten; bewoners van Mesopotámië, Judea en
Kappadócië, van Pontus en Azië, 10 van Frúgië
en Pamfúlië, van Egypte en de streken van
Lybië bij Cyrene: romeinse kolonisten, 11 Joden
en proselieten, Kretenzen en Arabieren: we
horen ze in onze eigen taal Gods grote werken
verkondigen. 12 Allen stonden verbaasd en in
twijfel. Sommigen zeiden tot elkander: Wat
zou dat betekenen? 13 Maar anderen zeiden
spottend: Ze zijn dronken van zoete wijn. 14Toen
stond Petrus op, omringd van al de elf; hij verhief
zijn stem, en sprak hun toe: Joodse mannen, en
gij allen, die in Jerusalem woont: Dit moet gij
weten; geeft acht opmijn woorden. 15Neen, deze
mannen zijn niet dronken, zoals gij vermoedt;
want het is eerst het derde uur van de dag.
16 Maar hier geschiedt, wat door den profeet
Joël voorzegd is: 17 En het zal geschieden op het
einde der dagen, zegt God “Ik zal uitstorten van
mijn Geest over alle vlees; Uw zonen en dochters
zullen profeteren, Uw jonge mannen visioenen
schouwen, Uw grijsaards dromen ontvangen;
18 Zelfs over mijn slaven en slavinnen in die
dagen, Stort Ik uit van mijn Geest, en ze zullen
profeteren. 19 Ik zal wonderen doen in de
hemel daar boven, En tekenen op de aarde
beneden: Bloed en vuur, en walm van rook.
20 De zon zal in duisternis verkeren, de maan in
bloed, Voordat de Dag des Heren komt, Groot en
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heerlijk. 21 Dan zal iedereen worden gered, Die
de naam des Heren aanroept! 22 Mannen van
Israël, hoort deze woorden: Jesus van Názaret,
een man, voor wien God bij u heeft getuigd door
krachten en wonderen en tekenen, welke God,
zo gij weet, door Hem in uw midden verrichtte:
23 Hem hebt gij overgeleverd naar het vaste
raadsbesluit en de voorkennis Gods, en door
de hand van heidenen aan het kruis geslagen
en gedood. 24 Maar God heeft Hem opgewekt,
en verbroken de strikken van de dood; daar
het niet mogelijk was, dat deze Hem vasthield.
25 Want David zeide van Hem: “Den Heer hield
ik altijd voor ogen; Want Hij staat mij ter zijde,
opdat ik niet wankele 26 Daarom verheugt zich
mijn hart, En jubelt mijn tong; Ook mijn vlees
zal rusten vol hoop, 27 Want Gij laat mijn ziel
niet in het dodenrijk achter. Uw Heilige laat
Gij het bederf niet aanschouwen, 28 Gij hebt
mij de wegen van het leven getoond; Gij zult
mij van vreugde vervullen Door uw aanschijn!
29 Mannen broeders, van den aartsvader David
mag men u zeker wel openlijk zeggen, dat hij
èn gestorven is én begraven; zijn graf staat in
ons midden tot op de huidige dag. 30 Maar hij
was een profeet; en hij wist, dat God hem onder
ede beloofd had, een uit de vrucht zijner lende
op zijn troon te doen zetelen. 31 En daar hij de
toekomst voorzag, heeft hij over de verrijzenis
van den Christus gezegd, dat Hij niet in het
dodenrijk zou worden achtergelaten, en dat zijn
vlees het bederf niet zou zien. 32 Welnu, dezen
Jesus heeft God doen verrijzen; daarvan zijn
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wij allen getuigen. 33 En nu Hij, verheven aan
Gods rechterhand, van den Vader den beloofden
Heiligen Geest heeft ontvangen, nu heeft Hij
Dien ook uitgestort, zoals gij ziet en hoort.
34 David is niet ten hemel gestegen; toch zegt
hij het zelf: “De Heer heeft gesproken tot mijn
Heer: Zet U aan mijn rechterhand, 35 Totdat
Ik uw vijanden leg Als een voetbank voor uw
voeten.” 36Heel het huis van Israël zij er dus van
doordrongen, dat God dienzelfden Jesus, dien
gij hebt gekruisigd, tot Heer en Christus heeft
gesteld. 37 Toen ze dit hoorden, werden ze diep
getroffen; en ze zeiden tot Petrus en de andere
apostelen: Mannen broeders, wat moeten we
doen? 38 Petrus zei hun: Bekeert u allen, en
laat u dopen in de naam van Jesus Christus, tot
vergiffenis uwer zonden; dan zult gij de gaven
ontvangen van den Heiligen Geest. 39 Want
voor u is de belofte; ook voor uw kinderen,
en voor allen die van verre zijn: voor allen,
die de Heer onze God Zich zal roepen. 40 Met
nog veel andere woorden legde hij getuigenis
af; ook vermaande hij hen, en sprak: Redt u
toch uit dit bedorven geslacht. 41 En zij, die
zijn woord aanvaardden, ontvingen het doopsel;
die dag traden er ongeveer drie duizend mensen
toe. 42 Ze bleven volharden in de leer der
apostelen en de onderlinge gemeenschap, in het
breken des broods en in het gebed. 43 Allen
leefden in vrees. De apostelen verrichtten vele
wonderen en tekenen. 44 En al de gelovigen
waren ten nauwste vereend, en bezaten alles in
gemeenschap. 45 Ze verkochten have en goed,
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en verdeelden het onder elkander, naar ieders
behoefte. 46 Iedere dag bezochten ze eendrachtig
de tempel, en thuis braken ze het brood. Ze
genoten hun voedsel in opgeruimdheid en een-
voud van hart. 47 Ze loofden God, en stonden in
gunst bij heel het volk. En de Heer bracht iedere
dag meer geredden bijeen.

3
1 Eens gingen Petrus en Johannes naar de

tempel tegen het negende uur, het uur van het
gebed. 2 Daar was een man, die verlamd was
van de schoot zijner moeder af, en gedragen
moest worden; iedere dag zette men hem bij de
tempelpoort neer, die de Schone werd genoemd,
om aan de tempelbezoekers een aalmoes te
vragen. 3 Toen hij Petrus en Johannes zag, die
juist de tempel wilden ingaan, vroeg hij hun een
aalmoes. 4 Tegelijk met Johannes zag Petrus hem
aan, en sprak: Kijk ons eens aan. 5 Hij keek
hen aan, in de hoop, dat hij van hen iets zou
krijgen. 6Maar Petrus sprak: Zilver of goud heb
ik niet; wat ik wèl heb, geef ik u: In de naam
van Jesus Christus van Názaret, sta op en ga.
7 Hij nam hem bij de rechterhand, en richtte
hem op. Terstond kwam er kracht in zijn voeten
en enkels; 8 hij sprong op en stond overeind;
hij liep, en ging met hen de tempel binnen;
stappend en springend verheerlijkte hij God. 9Al
het volk zag hem lopen en God verheerlijken.
10 Zij herkenden in hem den man, die gewoonlijk
bij tempelpoort, de Schone, zat te bedelen; en
ze waren heel verbaasd en ontzet, om wat er
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met hem was gebeurd. 11 En daar hij Petrus en
Johannes bleef volgen, liep al het volk verbaasd
naar hen toe in de zuilengang van Sálomon.
12 Toen Petrus dit zag, richtte hij het woord
tot het volk: Mannen van Israël, wat staat gij
hierover verbaasd, of wat staart gij ons aan, als
hadden wij hem door eigen kracht of vroomheid
doen gaan? 13 De God van Abraham, van Isaäk,
en Jakob, de God onzer vaderen, heeft Jesus zijn
Dienaar verheerlijkt, dien gij hebt overgeleverd
en voor Pilatus verloochend, toen deze besloot,
Hem in vrijheid te stellen. 14Gij hebt den Heilige
en Rechtvaardige verloochend. Gij hebt het als
een gunst verzocht, dat een moordenaar genade
ontving; 15 maar den Leidsman ten leven hebt
gij gedood. Maar God heeft Hem opgewekt uit
de doden; daarvan zijn wij de getuigen. 16 En om
het geloof in zijn Naam heeft Hij dezenman, dien
gij ziet en herkent, weer krachtig gemaakt. Zijn
Naam en het geloof dat Hij heeft verleend, heeft
hem voor uw aller oog de volkomen genezing
geschonken. 17 Broeders, ik weet het wel, dat gij
uit onwetendheid hebt gehandeld, en uw leiders
eveneens. 18 God heeft vervuld, wat Hij door
de mond van alle profeten voorzegd had: dat
zijn Christus zou lijden. 19 Doet boete nu en
bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist;
20 opdat de tijden mogen aanbreken van ‘s Heren
verkwikking, en opdat Hij Jesus doet komen,
die u als de Christus is voorbestemd, 21 en die
nu in de hemel moet blijven wonen tot aan de
tijden van het herstel aller dingen, waarvan God
van ouds heeft gesproken door de mond zijner
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heilige profeten. 22 Moses toch heeft gezegd:
“God, de Heer, zal voor u uit uw broeders een
profeet doen opstaan, aan mij gelijk; naar Hem
moet gij luisteren in alles wat Hij u zegt. 23 En
iedereen, die niet luistert naar dezen profeet,
zal worden uitgeroeid uit het volk.” 24 En al
de profeten, allen, die van Sámuël af en na
hem hebben gesproken, hebben ook deze dagen
voorspeld. 25 Welnu, gij zijt de zonen van de
profeten en van het Verbond, dat God met uw
vaderen sloot, toen Hij tot Abraham sprak: “En
in uw zaad zullen al de geslachten der aarde
worden gezegend.” 26 Tot u het eerst heeft God
dus zijn Dienaar gezonden, dien Hij verwekt
heeft, om u allen te zegenen, zo gij u van uw
boosheid bekeert.

4
1 Terwijl ze nog spraken tot het volk, kwamen

de priesters met den hoofdman van de tem-
pelwacht en de sadduceën op hen af, 2 vergramd,
omdat ze het volk onderrichtten, en in Jesus’ per-
soon de opstanding uit de doden verkondigden.
3 Ze sloegen de hand aan hen, en brachten ze
in verzekerde bewaring tot de volgende morgen;
want het was reeds avond. 4 Maar velen van
hen, die de prediking hadden gehoord, werden
gelovig; het getal der mannen steeg tot vijf
duizend ongeveer. 5 De volgende morgen kwa-
men de oversten, oudsten en schriftgeleerden
van Jerusalem bijeen, 6 te zamen met Annas, den
hogepriester, met Káifas, Johannes en Alexan-
der, en met allen, die tot het hogepriesterlijk
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geslacht behoorden. 7Ze lieten hen voorbrengen,
en vroegen: Door welke macht en in wiens naam
hebt gij dit gedaan? 8 Nu sprak Petrus, vervuld
van den Heiligen Geest, hun toe: Oversten van
het volk, en oudsten! 9 Wanneer we heden
gerechtelijk worden verhoord over een weldaad
aan een gebrekkig mens be- wezen, en over het
middel waardoor hij genas, 10 dan zij het u allen
en heel het volk van Israël bekend, dat deze man
gezond hier voor u staat door de naam van Jesus
Christus van Názaret, dien gij hebt gekruisigd,
maar dien God heeft opgewekt uit de doden.
11 Hij is “de steen, die gij, de bouwlieden, hebt
verworpen; en Hij is de hoeksteen geworden.”
12 Bij niemand anders is er redding. Want
onder de hemel is geen andere Naam aan de
mensen gegeven, waardoor we zalig moeten
worden. 13 Toen ze de vrijmoedigheid van
Petrus en Johannes zagen, en bemerkten, dat
het maar ongeletterde en eenvoudige mensen
waren, stonden ze verbaasd en herkenden hen
als de gezellen van Jesus. 14 Maar omdat ze ook
den genezen man bij hen zagen staan, konden
ze er niets tegen inbrengen. 15 Ze geboden hun
dus, zich uit de vergadering te verwijderen. Toen
overlegden ze met elkander, 16 en zeiden: Wat
moeten we met die mensen doen? Want dat
er door hen een opzienbarend wonder verricht
is, weten alle inwoners van Jerusalem; we
kunnen het dus niet loochenen. 17 Maar om
te beletten, dat het nog verder onder het volk
wordt verbreid, moeten we hun ten strengste
verbieden, nog iemand ter wereld over die Naam
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te spreken. 18 Nu riepen ze hen binnen, en
verboden hun ten strengste, te spreken of te
onderwijzen in Jesus’ naam. 19 Maar Petrus en
Johannes antwoordden hun: Oordeelt zelf, of
we het voor God verantwoorden kunnen, naar
u te luisteren meer dan naar God. 20 Neen.
we kunnen niet zwijgen wat we hebben gezien
en gehoord. 21 Daarop begonnen ze hen te
bedreigen; maar ze lieten hen ten slotte vrij, daar
ze om het volk geen kans zagen, hen te straffen;
allen toch verheerlijkten God om wat er gebeurd
was. 22 Want de man, aan wien dat wonder van
genezing was geschied, was meer dan veertig
jaren oud 23Nadat ze waren vrijgelaten, begaven
ze zich naar hun broeders, en deelden hun alles
mee, wat de opperpriesters en oudsten hun had-
den gezegd. 24 Toen ze dit hoorden, verhieven ze
eenparig hun stem tot God, en zeiden: Gij Heer,
Schepper van hemel en aarde en zee, en van al
wat erin is: 25 Gij zijt het, die in den Heiligen
Geest door de mond van onzen vader David,
uw dienaar, gezegd hebt “Waarom razen de
volken, Bluffen de naties, 26 Komen de koningen
der aarde bijeen, Spannen de vorsten samen
tegen den Heer en zijn Christus?” 27Waarachtig,
ze hebben in deze stad samengespannen tegen
Jesus, uw heiligen Dienaar, dien Gij gezalfd hebt:
Herodes en Póntius Pilatus met de heidenen en
de stammen van Israël: 28 om te voltrekken
wat uw hand en uw raadsbesluit vooruit had
beschikt. 29Nu dan Heer, houd hun bedreiging in
het oog, en verleen aan uw dienaars, ommet alle
vrijmoedigheid uw woord te spreken: 30door uw
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hand uit te strekken tot genezing, tot tekenen en
wonderen, door de naam van Jesus, uw heiligen
Dienaar. 31 Na hun gebed trilde de plaats, waar
ze waren vergaderd; allen werden vervuld van
den Heiligen Geest, en spraken vrijmoedig Gods
woord. 32 De groep van gelovigen was één
van hart en ziel; er was er niet één, die iets
van het zijne zijn eigendom noemde, maar ze
hadden alles gemeen 33 Met grote kracht legden
de apostelen getuigenis af van de verrijzenis
van Jesus, den Heer, en aan allen werd grote
genade geschonken. 34 Er was inderdaad geen
enkele noodlijdende onder hen. Want allen,
die landerijen of huizen bezaten, verkochten ze,
brachten de opbrengst mee, 35 en legden die
voor de voeten der apostelen neer; dan werd er
uitgedeeld naar ieders behoefte. 36 Zo was er een
zekere Josef, door de apostelen Bárnabas (dat
is: zoon van vertroosting) geheten, een leviet,
van Cyprus afkomstig; 37 hij bezat een stuk land,
verkocht het, bracht het geld mee, en legde het
voor de voeten der apostelen neer.

5
1 Toch was er ook een zeker man, Ana-

nias genaamd, die in overleg met Safira, zijn
vrouw, een landgoed verkocht, 2 maar die met
medeweten van zijn vrouw iets van de opbrengst
achterhield, er enkel een gedeelte van mee-
bracht, en het voor de voeten der apostelen
legde. 3 Toen sprak Petrus: Ananias, waarom
heeft satan beslag gelegd op heel uw hart,
dat ge den Heiligen Geest bedriegt en van de
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opbrengst van het landgoed iets achterhoudt?
4 Was het niet uw eigendom, vóór het verkocht
werd; en bleef ook de verkoopprijs niet te
uwer beschikking? Hoe komt het, dat ge deze
daad in uw hart hebt beraamd? Ge hebt geen
mensen belogen, maar God. 5 Toen Ananias
deze woorden vernam, zakte hij ineen, en gaf
de geest. Grote vrees beving allen, die het
vernamen. 6 En de jongsten kwamen hem
afleggen, droegen hem weg, en begroeven hem.
7 Drie uur later ongeveer kwam ook zijn vrouw
binnen, die van het gebeurde niets wist. 8 Petrus
zeide tot haar: Zeg mij; hebt gij voor zo en
zoveel het landgoed verkocht? Ze zei: Ja, voor
zóveel. 9 Toen sprak Petrus tot haar: Wat;
hebt gij dan samengespannen, den Geest des
Heren te tarten Zie, de voeten van hen, die
uw man hebben begraven, staan aan de deur,
om ook u uit te dragen. 10 Onmiddellijk zakte
ze voor zijn voeten ineen, en gaf de geest.
De jonge mannen vonden haar dood bij hun
terugkomst; ze droegen haar weg en begroeven
haar bij haar man. 11 En grote vrees beving
heel de gemeente en allen, die het vernamen.
12 Intussen geschiedden er door de handen der
apostelen veel tekenen en wonderen onder het
volk. Allen bleven eendrachtig samenkomen in
de zuilengang van Sálomon 13 en niemand van
de anderen durfde hen lastig vallen; integendeel,
het volk sprak slechts met lof over hen. 14 Steeds
meer sloten er zich bij hen aan, die in den
Heer geloofden; hele groepen van mannen en
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vrouwen. 15 Zo kwam het, dat men zelfs de
zieken op straat droeg, en op rustbanken en
bedden legde: opdat, als Petrus voorbijging,
zijn schaduw tenminste op een van hen zou
vallen. 16 Zelfs uit de steden rondom Jerusalem
stroomde het volk bijeen; ze brachten de zieken
mee en hen, die door onreine geesten werden
gekweld; en allen werden genezen. 17 Maar nu
greep de hogepriester in met heel zijn aanhang,
die de sekte der sadduceën vormde; ze waren
jaloers, door en door. 18 Ze sloegen de hand
aan de apostelen, en wierpen ze in de openbare
gevangenis. 19Maar een engel des Heren opende
‘s nachts de deuren der gevangenis, bracht hen
naar buiten, en sprak: 20 Gaat heen, treedt
op in de tempel, en verkondigt aan het volk
al de woorden van deze levensleer. 21 Ze
gehoorzaamden, en gingen tegen de morgen
naar de tempel, en gaven er onderricht. Intussen
had de hogepriester met zijn partijgenoten de
Hoge Raad bijeen geroepen met heel de senaat
der Israëlieten, en liet men ze uit de kerker
halen. 22 Maar toen de dienaars daar kwamen,
vonden ze hen niet in de kerker; ze keerden dus
terug, om verslag uit te brengen, 23 en zeiden:
We vonden de kerker met zorg gesloten, en
de wachters voor de deur; maar na opening
vonden we niemand daarbinnen. 24 Toen de
hoofdman der tempelwacht en de opperpriesters
dit hoorden, vroegen ze zich verlegen af, wat
dat betekenen moest. 25Daar kwam iemand hun
melden: Zie, de mannen, die gij in de gevangenis
hebt geworpen, staan in de tempel, en onder-
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richten het volk. 26 Nu ging de hoofdman met
de dienaars hen halen, maar zonder geweld te
gebruiken; want ze waren bang, dat ze door het
volk zouden worden gestenigd. 27 Ze leidden hen
weg, en brachten ze voor de Hoge Raad. De
hogepriester ondervroeg hen, 28 en sprak: We
hebben u ten strengste verboden, in die Naam
te onderrichten; en zie, gij hebt heel Jerusalem
vervuld met uw leer, en wilt ons het bloed van
dien mens ten laste leggen. 29Maar Petrus en de
apostelen gaven ten antwoord: Men moet meer
gehoorzaam zijn aan God, dan aanmensen. 30De
God onzer vaderen heeft Jesus opgewekt, dien gij
aan het kruis hebt geslagen, en gedood. 31 Hem
heeft God verheven aan zijn rechterhand als
Leidsman en Verlosser, om aan Israël bekering
te schenken en vergiffenis van zonden. 32 En
van deze dingen zijn wij de getuigen, maar ook
de Heilige Geest, dien God heeft gegeven aan
allen, die Hem gehoorzamen. 33 Toen ze dit
hoorden, werden ze woedend, en wilden hen
doden. 34 Maar nu stond er in de vergadering
een farizeër op, Gamáliël genaamd, een leraar
der Wet, die door het hele volk werd vereerd; hij
beval, de mannen even naar buiten te brengen.
35 Toen sprak hij tot hen: Mannen van Israël,
bedenkt goed, wat gij met deze mensen gaat
doen. 36 Enige tijd geleden stond Teudas op,
en gaf zich voor heel iets bijzonders uit; en
ongeveer vierhonderd mannen sloten zich bij
hem aan. Hij werd gedood, en al zijn aanhangers
werden verstrooid en verdwenen. 37 Na hem, in
de dagen der volkstelling stond Judas de Galileër
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op, en sleepte een grote menigte mee; ook hij
vond de dood, en al zijn aanhangers werden
verstrooid. 38 En daarom zeg ik u thans: Bemoeit
u niet met deze lieden, en laat hen begaan. Want
als dit plan of dit werk van mensen stamt, zal
het mislukken. 39 Maar komt het van God, dan
kunt gij het niet tegenhouden, of gij komt in
verzet tegen God. 40 Men stemde hem toe. Ze
riepen de apostelen binnen, lieten hen geselen,
en verboden hun, in de naam van Jesus te
spreken; toen liet men ze gaan. 41 Ze gingen
heen uit de Hoge Raad, verheugd, dat ze waardig
waren bevonden, versmading te lijden voor de
Naam. 42 En ze hielden niet op, iedere dag
opnieuw in de tempel en in de huizen te leren,
en de blijde boodschap te preken, dat Jesus de
Christus is.

6
1 Toen in die dagen het getal der leerlingen

steeds maar bleef stijgen, begonnen de hellenis-
ten tegen de hebreën te mopperen, dat hùn
weduwen bij de dagelijkse verzorging ten achter
werden gesteld. 2 Daarom riep het twaalftal de
menigte der leerlingen bijeen, en zeide: Het is
niet goed, dat wij het woord Gods verwaarlozen,
om aan tafel te dienen. 3 Kiest dus, broeders,
uit uw midden zeven mannen van goede naam,
vol van den Geest en van wijsheid. Hen zullen
we aanstellen voor deze taak, 4 terwijl wij zelf
zullen voortgaan met het gebed en de dienst van
het woord. 5 Het voorstel vond bijval bij heel
de menigte. Men koos Stéfanus uit, een man
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vol van geloof en van den Heiligen Geest; ook
Filippus, Próchorus, Nikanor, Timon, Pármenas,
en Nikolaus, een proseliet uit Antiochië. 6 Men
stelde ze aan de apostelen voor; deze baden,
en legden hun de handen op. 7 En het woord
Gods breidde zich uit, en het aantal leerlingen
te Jerusalem vermeerderde sterk; ook een groot
aantal priesters trad toe tot het geloof. 8 Intussen
deed Stéfanus, vol genade en kracht, grote
wonderen en tekenen onder het volk. 9 Daarom
begonnen er sommigen uit de synagoge, welke
die der Vrijgelatenen Cyreneërs en Alexandri-
jnen wordt genoemd, en sommigen uit Cilicië
en Azië, met Stéfanus te twisten; 10 maar ze
waren niet bestand tegen de wijsheid en den
Geest, waarmee hij sprak. 11 Toen stookten ze
enige lieden op, om te verklaren: We hebben
hem lastertaal horen spreken tegen Moses en
tegen God. 12 Ze hitsten ook het volk, en de
oudsten met de schriftgeleerden tegen hem op,
overvielen hem, sleepten hem mee, en brachten
hem voor de Hoge Raad. 13 Daar lieten ze valse
getuigen komen, die zeiden: Deze man spreekt
onophoudelijk tegen de heilige plaats en tegen
de Wet; 14 want we hebben hem horen zeggen,
dat die Jesus van Názaret deze plaats zal ver-
woesten, en de instellingen wijzigen, die Moses
ons heeft overgeleverd. 15 Allen, die in de Raad
zaten, staarden hem aan, en aanschouwden zijn
gelaat als dat van een engel.

7
1 De hogepriester vroeg, of het waar was.
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2 Toen nam hij het woord Mannen, broeders en
vaders, luistert. De God van Majesteit verscheen
aan onzen vader Abraham, toen hij nog in
Mesopotámië woonde, en eer hij zich in Charán
vestigde. 3 En Hij sprak tot hem: Verlaat uw
land en uw familie, en ga naar het land, dat Ik
u zal tonen. 4 Toen vertrok hij uit het land der
Chaldeën, en vestigde zich te Charán. En van
daar deed Hij hem, na de dood van zijn vader,
naar dit land verhuizen, dat gij nu bewoont.
5 Wel gaf Hij hem geen enkel erfdeel, geen
voetbreed zelfs; maar Hij beloofde, het in bezit
te geven aan hem en aan zijn geslacht na hem,
hoewel hij geen kind had. 6 Nog zeide hem God
dat zijn kinderen als ballingen zouden wonen
in een vreemd land, en dat men ze tot slaven
zou maken en mishandelen, vierhonderd jaar
lang. 7 Maar het volk, wiens slaven ze zullen
zijn, zal Ik oordelen, sprak God. Daarna zullen
ze uittrekken, en Mij in deze plaats dienen. 8Ook
gaf Hij hem het Verbond der besnijdenis. Toen
kreeg hij Isaäk, en besneed hem op de achtste
dag; en Isaäk kreeg Jakob, en Jakob de twaalf
aartsvaders. 9 En de aartsvaders waren jaloers
op Josef, en verkochten hem naar Egypte. Maar
God was met hem, 10 en verloste hem uit al zijn
ellende; Hij schonk hem gunst en wijsheid bij
Fárao, den koning van Egypte, en deze stelde
hem aan tot bestuurder van Egypte en van heel
zijn huis. 11 Toen kwam er hongersnood over
heel Egypte en Kánaän, en grote ellende; en
onze vaders vonden geen voedsel meer. 12 Toen
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Jakob vernam, dat er graan was in Egypte,
zond hij onze vaders er heen, een eerste maal.
13 En de tweede maal maakte Josef zich aan
zijn broers bekend, en ook Fárao leerde Josefs
afkomst kennen. 14Nu liet Josef zijn vader Jakob
ontbieden, met heel zijn familie. die uit vijf en
zeventig mensen bestond. 15 Jakob zakte af naar
Egypte, en daar stierven hij en onze vaders. 16 Ze
werden naar Sikem overgebracht en bijgezet in
het graf, dat Abraham voor geld had gekocht van
de zonen van Hemor in Sikem. 17Toen de tijd der
belofte begon te naderen, die God aan Abraham
had gedaan, nam het volk in aantal toe, en werd
het talrijk in Egypte, 18 totdat er in Egypte een
andere koning kwam, die Josef niet had gekend.
19 Deze, een arglistig belager van ons geslacht,
mishandelde onze vaders, door ze te dwingen,
hun kinderen weg te werpen, en uit te sterven.
20 In die tijd werd Moses geboren, en hij was
welgevallig aan God. Drie maanden lang werd
hij in het huis van zijn vader verzorgd. 21En toen
men hem te vondeling legde, nam de dochter
van Fárao hem aan, en voedde hem op als haar
eigen zoon. 22NuwerdMoses onderwezen in alle
wijsheid der Egyptenaren; en hij werd machtig
in woorden en daden. 23 Toen hij veertig jaar
was geworden, kwam het op in zijn hart, zich
het lot van zijn broeders, de zonen Israëls, aan
te trekken. 24 En toen hij zag, dat een van hen
werdmishandeld nam hij zijn verdediging op, en
wreekte den mishandelde, door den Egyptenaar
neer te slaan. 25 Nu meende hij, dat de broeders
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zouden begrijpen, dat God hun redding bracht
door zijn hand; maar ze begrepen het niet.
26 Want de volgende dag kwam hij bij een twist
tussenbeide, trachtte de twistenden tot vrede te
brengen, en sprak: “Mannen, gij zijt broeders:
Waarom doet gij elkander onrecht?” 27Maar hij,
die den ander onrecht deed, wees hem af, en
zeide: “Wie heeft u tot hoofd en rechter over
ons gesteld? 28 Wilt ge ook mij doden, zoals ge
gisteren den Egyptenaar hebt gedood?” 29Hierop
nam Moses de vlucht, en woonde als balling
in het land van Midjan, waar hij twee zonen
kreeg. 30 Veertig jaar later verscheen hem in
de woestijn van de berg Sinaï een engel in de
vlam van een brandend braambos 31 Bij het zien
der verschijning stond Moses verbaasd; en toen
hij nader trad, om scherper toe te zien, klonk
hem de stem des Heren tegen: 32 “Ik ben de God
uwer vaderen, de God van Abraham, van Isaäk
en Jakob.” Sidderend van angst, durfde Moses
niet langer toe te zien. 33 En de Heer sprak tot
hem: “Doe de schoenen van uw voeten; want de
plaats, waar ge staat, is heilige grond. 34 Ik heb
de mishandeling van mijn volk in Egypte gezien,
en zijn zuchten gehoord; en Ik ben neergedaald,
om hen te verlossen. Ik zend dus u naar Egypte.”
35 Dezen Moses, dien zij verloochenden, toen
ze zeiden: “Wie heeft u tot heer en rechter
gesteld”, hem heeft Gòd als hoofd en verlosser
gezonden door middel van een engel, die hem in
het braambos verscheen. 36 En hij heeft ze doen
uittrekken, en wonderen en tekenen verricht in
het land van Egypte, aan de Rode Zee en in de
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woestijn, veertig jaar lang. 37 Deze Moses is het,
die tot de kinderen Israëls gezegd heeft “God zal
voor u uit uw broeders een Profeet doen opstaan,
aan mij gelijk; luistert naar hem.” 38 Deze is het,
die bij de gemeente in de woestijn de middelaar
was tussen onze vaderen en den engel, die op
de berg Sinaï tot hem sprak; hij is het, die de
woorden des levens ontving, om ze u over te
brengen. 39Maar onze vaderen wilden hem niet
gehoorzamen, doch ze wezen hem af, keerden
hun hart naar Egypte, 40 en zeiden tot Aäron
“Maak ons goden, die voor ons uit zullen gaan;
want die Moses, die ons uit het land van Egypte
deed trekken: we weten niet, wat er met hem
is gebeurd”. 41 En ze maakten een kalf in die
dagen, brachten het afgodsbeeld een offer, en
verlustigden zich in hun eigen maaksel. 42Maar
God keerde Zich van hen af, en gaf ze aan de
eredienst prijs van het leger des hemels zoals
geschreven staat in het boek der profeten “Hebt
gij Mij soms slacht- en brandoffers gebracht In
de woestijn, huis van Israël, veertig jaar lang?
43 Of hebt gij de tent van Molok gedragen, En
het sterrebeeld van Romfa: De beelden, die gij
gemaakt hebt, Om u daarvoor neer te werpen?
Ik voer u weg verder nog dan Bábylon.” 44Onze
vaderen hadden in de woestijn de openbaring-
stent naar het voorschrift van Hem, die tot Moses
gezegd had, ze naar het model te maken, dat
hij gezien had. 45 Onze vaderen namen haar
mee, en brachten haar onder Jósuë’s geleide
in het erfdeel der heidenen, die God voor het
aanschijn onzer vaderen verdreef, tot aan de
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dagen van David. 46 Deze vond genade in het
oog van God, en bad, om een woonplaats te
vinden voor Jakobs God. 47 En Sálomon bouwde
Hem een woning 48Maar de Allerhoogste woont
niet in wat met handen gemaakt is, zoals de
profeet heeft gezegd 49 “De hemel is mijn troon,
En de aarde mijn voetbank! Wat wilt gij dan een
huis voor Mij bouwen, zegt de Heer, En waar
is de plaats van mijn rust? 50 Heeft niet mijn
eigen hand dat alles gemaakt?” 51Hardnekkigen
en onbesnedenen van hart en van oren: altijd
weerstaat gij den Heiligen Geest; gij, juist als
uw vaderen. 52 Wien der profeten hebben uw
vaderen niet vervolgd? Zij hebben de boden
gedood van de komst van den Rechtvaardige,
maar gij, gij zijt zijn verraders en moordenaars
geworden; 53 gij, die de Wet door beschikking
van engelen ontvingt, maar ze niet onderhoudt.
54 Toen ze dit hoorden, barstten ze in woede
los, en knarsetandden tegen hem. 55 Maar hij,
vervuld van den Heiligen Geest, blikte op naar
de hemel, en zag de heerlijkheid Gods en Jesus
staande aan de rechterhand Gods. 56 En hij
sprak: Zie, ik zie de hemelen open, en den
Mensenzoon staan aan de rechterhand Gods.
57 Maar ze schreeuwden het uit, stopten hun
oren, en stormden als één man op hem los. 58 Ze
wierpen hem buiten de stad, en stenigden hem.
En de getuigen legden hun mantels neer voor de
voeten van een jongen man, Saul geheten. 59 En
terwijl men Stéfanus stenigde, bad hij, en sprak:
Heer Jesus, ontvang mijn geest. 60 Dan zonk hij
op zijn knieën neer, en riep met luider stem:
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Heer, reken hun deze zonde niet toe. Na deze
woorden ontsliep hij. Ook Saul stemde in met
die moord.

8
1 Nog op diezelfde dag brak er een hevige ver-

volging tegen de kerk van Jerusalem los; en allen
verspreidden zich over het land van Judea en
Samaria, behalve de apostelen. 2Vrome mannen
droegen Stéfanus ten grave, en bedreven zware
rouw over hem. 3 Ook Saul woedde tegen de
Kerk; hij drong de huizen binnen, en sleepte
mannen en vrouwen weg, om ze gevangen te
zetten. 4 Zij, die zich hadden verspreid, trokken
overal rond, om het woord te verkondigen.
5 Zo kwam ook Filippus in de stad Samaria, en
preekte hun den Christus. 6 Eenparig luisterde
het volk met grote aandacht naar wat Filippus
sprak, daar ze de wonderen hoorden en zagen,
die hij verrichtte. 7Want van vele bezetenen gin-
gen de onreine geesten luid schreeuwende uit;
vele lammen en kreupelen werden genezen. 8 Zo
heerste er in die stad grote vreugde. 9Maar in die
stad bevond zich een man, Simon genaamd, die
reeds vroeger toverkunsten had verricht en het
volk van Samaria in verbazing had gebracht; hij
beweerde, iets heel bijzonders te zijn. 10 Allen,
klein en groot, hingen hem aan, en zeiden: Hij
is, wat men noemt, de grote kracht Gods. 11 Ze
hingen hem aan, omdat hij hen reeds lange
tijd door zijn toverkunsten in verbazing had
gebracht. 12Maar nu ze aan de prediking van Fil-
ippus geloofden over het koninkrijk Gods en over



Handelingen 8:13 xxiv Handelingen 8:25

de naam van Jesus Christus, lieten mannen en
vrouwen zich dopen. 13Ook Simon zelf geloofde,
liet zich dopen, en sloot zich bij Filippus aan. Zo
zag hij de tekenen en grote wonderen gebeuren;
en hij stond stom van verbazing. 14 Toen de
apostelen te Jerusalem vernamen, dat Samaria
het woord Gods had aangenomen, zonden ze
Petrus en Johannes er heen. 15 Zij kwamen
af, en baden voor hen, dat ze den Heiligen
Geest zouden ontvangen. 16 Want deze was
nog op niemand hunner neergedaald; ze waren
alleen maar gedoopt in de naam van den Heer
Jesus. 17 Nu legden ze hun de handen op en
ze ontvingen den Heiligen Geest. 18 Toen Simon
zag, dat door de handoplegging der apostelen de
Geest werd meegedeeld, bood hij hun geld aan
19 en zeide: Geeft ook mij die macht, dat ieder,
wien ik de handen opleg, den Heiligen Geest
ontvangt. 20Maar Petrus sprak tot hem: Uw geld
ga met u ten verderve, omdat ge gemeend hebt,
de gave Gods voor geld te verkrijgen. 21 Ge kunt
geen deel hieraan hebben; want uw hart is niet
oprecht tegenover God. 22 Heb dus berouw over
uw boosheid, en bid tot God, dat die toeleg van
uw hart u vergeven mag worden; 23want ik zie u
bitter als gal, en in de ongerechtigheid verstrikt
24 Simon antwoordde Bidt gij voor mij tot den
Heer, dat niets van wat gij gezegd hebt, mij treffe.
25 Nadat ze hun getuigenis hadden afgelegd,
en het woord des Heren hadden verkondigd,
keerden ze naar Jerusalem terug, terwijl ze
nog in meerdere dorpen der Samaritanen het
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evangelie preekten. 26 En een engel des Heren
sprak tot Filippus: Sta op, en ga tegen de
middag de weg op, die van Jerusalem naar Gaza
loopt, en wel de woestijnweg 27 Hij stond op, en
ging. En zie, een man uit Ethiopië, een hoogge-
plaatst kamerdienaar en opperschatmeester van
Kandake, de koningin der Ethiopiërs, was ter
aanbidding naar Jerusalem gekomen. 28 Nu was
hij op de terugreis, en zat op zijn wagen den
profeet Isaias te lezen. 29 En de Geest sprak tot
Filippus: Ga naast die wagen lopen. 30 Filippus
ging er naar toe, hoorde hem den profeet Isaias
lezen, en zeide: Begrijpt ge wel, wat ge leest?
31 Hij antwoordde: Hoe zou ik het kunnen, zo
niemand mij leiding geeft? Daarop nodigde hij
Filippus uit, naast hem te komen zitten. 32 De
Schriftuurplaats, die hij las, was de volgende
“Als een schaap wordt Hij ter slachtbank geleid;
En als een lam, stom tegenover zijn scheerder,
Doet ook Hij zijn mond niet open. 33 In de
vernedering wordt zijn vonnis voltrokken; Wie
zal zijn geslacht vermelden? Zijn leven wordt
weggenomen van de aarde.” 34 Nu nam de
kamerdienaar het woord, en zei tot Filippus:
Ik bid u; van wien zegt de profeet dit? Van
zichzelf, of van iemand anders? 35 Toen begon
Filippus te spreken, en te beginnen bij deze
schriftuurplaats, verkondigde hij hem de blijde
boodschap van Jesus. 36 En terwijl ze hun weg
vervolgden, kwamen ze aan een water. Nu zeide
de kamerdienaar: Daar is water; wat belet me,
gedoopt te worden? 37 Filippus sprak: Als ge van
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ganser harte gelooft, dan kan het geschieden. Hij
antwoordde: Ik geloof, dat Jesus Christus Gods
Zoon is. 38Hij gaf bevel, de wagen stil te houden,
en beiden, Filippus en de kamerdienaar, daalden
af in het water. En hij doopte hem. 39 Maar
toen ze uit het water waren gestapt, voerde de
Geest des Heren Filippus weg. De kamerdienaar
zag hem niet meer; want vol vreugde reisde
hij verder. 40 Filippus echter werd te Asjdód
aangetroffen; hij reisde alle steden af, om er
het evangelie te prediken, totdat hij Cesarea
bereikte.

9
1 Intussen ziedde Saul nog altijd van dreige-

menten en moordlust tegen de leerlingen des
Heren. Hij ging naar den hogepriester, 2 en vroeg
hem brieven voor de synagogen te Damascus, om
alle lieden van dit soort, mannen als vrouwen,
geboeid naar Jerusalem te voeren. 3 Maar toen
hij op zijn reis Damascus naderde, bliksemde
eensklaps een licht uit de hemel om hem heen.
4 Hij viel op de grond, en hoorde een stem,
die hem zeide: Saul, Saul, waarom vervolgt ge
Mij? 5 Hij sprak: Wie zijt Gij Heer? En de
stem: Ik ben Jesus, dien gij vervolgt; (het valt u
hard terug te slaan tegen de prikkel 6 Sidderend
van angst zeide hij: Heer, wat wilt Gij, dat ik
doe? En de Heer zeide tot hem:) Sta op, en
ga naar de stad; daar zal men u zeggen, wat
ge moet doen. 7 De mannen, die met hem
reisden, stonden sprakeloos van verbazing; want
ze hoorden wel de stem maar zagen niemand.
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8Nu stond Saul op van de grond; maar al waren
zijn ogen open, hij zag niets. Men leidde hem dus
bij de hand, en bracht hem naar Damascus. 9Hij
bleef er drie dagen zonder te zien; hij at niet en
dronk niet. 10 Te Damascus woonde een leerling,
Ananias genaamd. De Heer sprak tot hem in
een visioen: Ananias. Hij antwoordde: Hier ben
ik, Heer. 11 De Heer zeide hem: Sta op, en ga
naar de straat, de Rechte genaamd, en vraag in
het huis van Judas naar een man uit Tarsus Saul
geheten. Zie, hij is in gebed, 12 en hij heeft een
man zien binnenkomen, die Ananias heet, en
hem de handen oplegt, om hem weer te doen
zien. 13 Maar Ananias antwoordde: Heer, ik heb
van velen gehoord, hoeveel kwaad die man uw
heiligen te Jerusalem heeft berokkend. 14 En hij
is hier met een volmacht van de opperpriesters,
om allen, die uw Naam aanroepen, in boeien
te slaan. 15 Maar de Heer sprak tot hem: Ga.
Want die man is Mij een uitverkoren werktuig,
om mijn Naam te verkondigen voor volkeren en
vorsten, en Israëls zonen; 16 en Ikzelf zal hem
tonen, hoeveel hij lijden moet voor mijn Naam.
17 Nu ging Ananias heen, trad het huis binnen,
legde hem de handen op, en sprak: Broeder Saul,
de Heer Jesus, die u onderweg is verschenen,
heeft mij gezonden, opdat ge weer zienmoogt, en
vervuld moogt worden van den Heiligen Geest.
18 Aanstonds vielen hem, om zo te zeggen, de
schillen van de ogen, en hij zag weer. Hij
stond op, en werd gedoopt. 19 Toen nam hij
voedsel, en kwamweer op krachten. Nu bleef hij
enige dagen bij de leerlingen te Damascus, 20 en
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aanstonds begon hij in de synagogen te preken,
dat Jesus Gods Zoon is. 21 Allen die het hoorden,
stonden verbaasd, en zeiden: Is dat niet de man,
die te Jerusalem allen trachtte uit te roeien, die
deze Naam aanroepen; en is hij niet hierheen
gekomen, om ze in boeien voor de opperpriesters
te slepen? 22Maar Saul trad steeds krachtiger op,
en bracht de Joden, die te Damascus woonden,
van hun stuk, door te bewijzen: Hij is de Christus
23Na enige tijd spanden de Joden dan ook samen,
om hem te doden. 24 Hun plan werd echter aan
Saul bekend. En daar ze dag en nacht wacht
bij de poorten hielden, om hem te vermoorden,
25 namen de leerlingen hem op een nacht mee,
en lieten hem over de stadsmuur in een mand
naar beneden. 26 Te Jerusalem aangekomen,
trachtte hij zich bij de leerlingen aan te sluiten.
Maar allen waren bang voor hem; want ze
geloofden niet, dat hij een leerling was. 27 Doch
Bárnabas nam hem bij zich op, bracht hem
bij de apostelen en deelde hun mee, hoe hij
onderweg den Heer had gezien en deze hem had
toegesproken, en hoe hij te Damascus vrijmoedig
gepreekt had in Jesus’ naam. 28 Toen ging hij
te Jerusalem vertrouwelijk met hen om, trad
met vrijmoedigheid op in de naam des Heren,
29 en redetwistte met de hellenisten maar die
zochten hem te doden. 30 Toen de broeders
dit bemerkten, brachten ze hem naar Cesarea,
en lieten hem vandaar naar Tarsus vertrekken.
31Nu genoot de kerk vrede in heel Judea, Galilea
en Samaria; steeds meer nam ze toe in de vreze
des Heren, en breidde zich uit door de inspraak
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van den Heiligen Geest. 32 Eens op een rondreis
bezocht Petrus ook de heiligen die te Ludda
woonden. 33 Daar vond hij een man, Eneas
genaamd. die sinds acht jaren bedlegerig was
en verlamd. 34 En Petrus zeide hem: Eneas,
Jesus, de Christus, geneest u; sta op, en spreid
uw eigen bed. Ogenblikkelijk stond hij op. 35 Al
de inwoners van Ludda en van de Sjarónvlakte
zagen hem, en bekeerden zich tot den Heer.
36 Nu woonde er te Joppe een leerlinge, Tabita
genaamd, wat Dorkas betekent; ze deed vele
goede werken en gaf veel aalmoezen. 37 Juist
in die dagen werd ze ziek en stierf; men waste
haar, en legde haar in de opperzaal neer. 38Daar
Ludda dicht bij Joppe ligt, en de leerlingen
hadden vernomen, dat Petrus zich dáár bevond,
zonden ze twee mannen naar hem toe, met
het verzoek: Kom zonder uitstel naar ons over.
39 Petrus stond op, en ging met hen mee. Bij
zijn aankomst bracht men hem in de opperzaal.
Wenend stonden daar alle weduwen om hem
heen, en toonden hem al de mantels en kleren,
die Dorkas gemaakt had, toen ze nog leefde.
40 Petrus zond allen heen, knielde neer, en bad.
Toen keerde hij zich tot de dode, en sprak:
Tabita, sta op. Ze opende haar ogen, en ging
overeind zitten, toen ze Petrus zag; 41 hij reikte
haar de hand, en richtte ze op. Nu riep hij de
heiligen en de weduwen binnen, en plaatste haar
levend in hun midden. 42 Dit werd in heel Joppe
bekend, en velen geloofden in den Heer. 43 Nog
geruime tijd bleef hij te Joppe, bij zekeren Simon,
een leerlooier.
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10
1 Te Cesarea woonde een man, Cornélius

geheten, een honderdman van de legerafdeling,
die de Italiaanse werd genoemd. 2 Hij was
vroom en godvrezend met heel zijn gezin, gaf
veel aalmoezen aan het volk en bad zonder
ophouden tot God. 3 Zekere dag, tegen het
negende uur, zag hij duidelijk in een visioen een
engel Gods bij zich binnentreden, die tot hem
sprak: Cornélius! 4Hij staarde hem angstig aan,
en zeide: Wat is er, Heer? Hij sprak tot hem:
Uw gebeden en aalmoezen zijn opgestegen, en
worden voor Gods aanschijn herdacht. 5Zend nu
een paar mannen naar Joppe, om zekeren Simon
te ontbieden, die ook Petrus wordt genoemd.
6 Hij woont bij een leerlooier Simon in, wiens
huis aan zee is gelegen. 7 Zodra de engel, die
tot hem sprak, zich had verwijderd, ontbood hij
twee van zijn dienaars en een vroom soldaat uit
zijn oppassers; 8 hij legde hun alles uit, en zond
hen naar Joppe. 9 De volgende dag tegen het
zesde uur, terwijl ze nog. onderweg waren, maar
de stad reeds begonnen te naderen, ging Petrus
naar het dakterras, om te bidden. 10Na enige tijd
kreeg hij honger, en wilde wat eten. Terwijl men
iets gereedmaakte, kwam hij in geestverrukking.
11 Hij zag de hemel geopend, en een soort zak
als een groot laken, die aan de vier uiteinden
werd neergelaten en op de aarde terechtkwam.
12 Daarin bevonden zich allerlei viervoetige en
kruipende dieren der aarde en vogels uit de
lucht. 13 En een stem klonk hem tegen: Sta
op, Petrus, slacht en eet. 14 Maar Petrus sprak:
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Onmogelijk, Heer; want nog nooit heb ik iets
gegeten, wat bezoedeld is, of onrein. 15 Weer
klonk tot hem een stem, nu voor de tweede maal:
Wat God rein heeft verklaard, moogt gij niet
bezoedeld noemen. 16 Dit gebeurde tot driemaal
toe; daarna werd plotseling de zak naar de hemel
opgetrokken. 17 Terwijl Petrus zich afvroeg, wat
het visioen, dat hij aanschouwd had, wel mocht
betekenen, zie, daar stonden de mannen voor
de deur, die door Cornélius waren gezonden, en
die naar het huis van Simon vroegen. 18 Luid
roepend vroegen ze, of Simon, die Petrus ge-
noemd wordt, daar ook verblijf hield. 19 Terwijl
Petrus bleef nadenken over het visioen, sprak de
Geest: Daar zijn drie mannen, die naar u vragen.
20 Sta dus op, ga naar beneden, en trek zonder
enig bedenken met hen mee; want Ik heb ze
gezonden. 21 Petrus ging naar beneden, en sprak
tot de mannen: Zie, ik ben degene, dien gij zoekt;
wat is de reden van uw komst? 22 Ze zeiden:
De honderdman Cornélius, een rechtvaardig en
godvrezend man, in hoog aanzien bij heel het
joodse volk, heeft van een heiligen engel een
godsspraak ontvangen, om u in zijn huis te
ontbieden, en te horen, wat ge hem hebt te
zeggen. 23 Hierop verzocht hij hun, binnen te
komen en zijn gasten te zijn. De volgende dag
vertrok hij met hen, en ging op weg; ook enige
broeders uit Joppe gingen met hen mee. 24 De
dag daarna kwam hij te Cesarea aan. Cornélius
verwachtte hem, en had zijn bloedverwanten
en beste vrienden bij zich genodigd. 25 Zodra
Petrus aankwam, ging Cornélius hem tegemoet,
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wierp zich ter aarde, en knielde aan zijn voeten
neer. 26 Maar Petrus beurde hem op, en sprak:
Sta op; ook ik ben maar een mens. 27 Met
hem sprekende ging hij naar binnen, en vond
er velen bijeen. 28 En hij zeide tot hen: Gij
weet, dat het een jood niet geoorloofd is, omgang
te hebben met een heiden, of hem aan huis te
bezoeken; maar God heeft me doen weten, dat
geen enkel mens besmet of onrein mag worden
genoemd. 29 Daarom ben ik gekomen, toen ik
ontboden werd, zonder enig bezwaar te maken.
Ik vraag dus alleen naar de reden, waarom gij
mij hebt ontboden. 30 Cornélius antwoordde;
Juist vier dagen geleden, tegen het negende
uur, was ik thuis in gebed; en zie, daar stond
voor mij een man, in helderwit gewaad. 31 Hij
sprak: Cornélius, uw gebed is verhoord, en uw
aalmoezen zijn voor Gods aanschijn herdacht.
32 Zend dus iemand naar Joppe, om Simon te
ontbieden, die ook Petrus wordt genoemd; hij
verblijft in het huis van den leerlooier Simon,
dat aan zee is gelegen. 33 Toen heb ik u dadelijk
ontboden; en ge hebt goed gedaan, met over te
komen. Nu zijn wij allen voor Gods aanschijn
bijeen, om alles te vernemen, wat u door den
Heer is bevolen. 34 Toen opende Petrus de mond,
en sprak Nu zie ik waarachtig, dat er bij God
geen aanzien van personen bestaat; 35 maar dat
al wie Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem
welgevallig is, tot welk volk hij ook hoort. 36 Dit
is het woord, dat Hij aan de kinderen Israëls
heeft verkondigd. toen Hij de blijde boodschap
bracht van vrede door Jesus Christus: Hij is
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de Heer van àllen. 37 Gij weet, wat er na
het doopsel, dat Johannes gepreekt heeft, van
Galilea af door heel Judea is gebeurd. 38 Hoe
God Jesus van Názaret met den Heiligen Geest
en met kracht heeft gezalfd hoe Hij weldoende
rondging en allen genas, die door den duivel
werden beheerst, omdat Godmet Hemwas. 39En
wij, wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan
heeft in het land van de Joden en in Jerusalem.
Hem hebben ze aan het kruis geslagen, en
gedood; 40 maar God heeft Hem de derde dag
opgewekt en Hem laten verschijnen: 41 niet aan
heel het volk, maar aan de getuigen, door God
voorbeschikt: aan ons, die met Hem gegeten
hebben en gedronken na zijn verrijzenis uit de
doden. 42 En ons heeft Hij de opdracht gegeven,
aan het volk te prediken en te getuigen, dat Hij
door God is aangesteld als Rechter van levenden
en doden. 43 Van Hem getuigen al de profeten,
dat ieder. die in Hem gelooft, vergiffenis van
zonden verkrijgt door zijn Naam. 44 Nog was
Petrus aan het woord, toen de Heilige Geest op
allen neerdaalde, die naar de toespraak stonden
te luisteren. 45 De gelovigen uit de besnijdenis
die met Petrus waren meegekomen, stonden
verbaasd. dat de gave van den Heiligen Geest
ook over de heidenen was uitgestort; 46 want
ze hoorden hen in talen spreken, en God ver-
heerlijken. Toen hernam Petrus: 47 Zou iemand
het water kunnen weigeren, en deze mensen
niet dopen, die toch den Heiligen Geest hebben
ontvangen, juist zoals wij? 48 En hij beval, hen
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te dopen in de naam van Jesus Christus Toen
verzochten ze hem, enkele dagen te blijven.

11
1 De apostelen en de broeders, die in Judea

waren, vernamen dus, dat ook de heidenen het
woord Gods hadden ontvangen. 2 En toen Petrus
te Jerusalem kwam, begonnen de broeders uit de
besnijdenis hem verwijten te doen, 3 en zeiden:
Gij zijt bij onbesnedenen binnengegaan, en hebt
met hen gegeten! 4 Nu gaf Petrus hun een
geregeld verslag van de aanvang af, en zeide: 5 Ik
was in de stad Joppe bezig met bidden, toen ik in
geestverrukking het volgende visioen zag: een
soort zak, als een groot laken, werd aan de vier
uiteinden afgelaten, daalde neer uit de hemel, en
kwam naar mij toe. 6 Toen ik er heel aandachtig
naar keek, zag ik de viervoetige landdieren en
de wilde beesten, het kruipend gedierte en de
vogels uit de lucht. 7Ook hoorde ik een stem, die
tot mij sprak: Sta op, Petrus, slacht en eet. 8Maar
ik zeide: Onmogelijk, Heer; want nog nooit
is er iets mijn mond ingegaan, wat bezoedeld
is, of onrein. 9 Een tweede maal weerklonk
een stem uit de hemel: Wat God rein heeft
verklaard, moogt gij niet bezoedeld noemen.
10 Dit gebeurde tot driemaal toe; daarna werd
alles weer naar de hemel opgetrokken. 11 En zie,
op hetzelfde ogenblik stonden er drie mannen,
die van Cesarea tot mij waren gezonden, voor
het huis, waar ik verblijf hield. 12 En de Geest
zeide mij, zonder enig bedenken met hen mee
te gaan. Ook deze zes broeders gingen met mij
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mee, en we kwamen in het huis van dien man.
13 Deze verhaalde ons, hoe hij in zijn huis den
engel had zien staan. die hem zeide: Zend enige
mannen naar Joppe, om Simon te ontbieden, die
ook Petrus wordt genoemd; 14hij zal woorden tot
u spreken, waardoor ge gered zult worden, met
heel uw gezin. 15 Toen ik nu begon te spreken,
daalde de Heilige Geest op hen neer, juist zoals
vroeger op ons. 16 En ik herinnerde mij het
woord, dat de Heer heeft gesproken “Johannes
doopte wel met water, maar gij zult met den
Heiligen Geest worden gedoopt”. 17 Als God
dan aan hen dezelfde gave geschonken heeft als
aan ons, die in den Heer Jesus Christus geloven,
wie was ik dan wel, dat ik God zou kunnen
tegenwerken? 18 Toen ze dit hadden gehoord,
berustten zij er in, verheerlijkten God, en zeiden:
Dus heeft God ook aan de heidenen de bekering
ten leven geschonken. 19 Intussen waren zij,
die zich hadden verspreid om de vervolging,
door het optreden van Stéfanus ontstaan, tot
Fenicië, Cyprus, en Antiochië doorgedrongen,
en hadden aan niemand het woord verkondigd,
dan aan de Joden alleen. 20 Maar na hun
komst te Antiochië, begonnen sommigen van
hen, de Cypriërs en de Cyreneërs, zich ook tot
de heidenen te richten, en hun den Heer Jesus te
verkondigen 21 En de hand des Heren was met
hen: een groot aantal werd gelovig, en bekeerde
zich tot den Heer. 22 Zodra het gerucht hiervan
de kerk van Jerusalem ter ore kwam, vaardigde
men Bárnabas naar Antiochië af. 23 Toen hij
daar aankwam, en hij Gods genade zag, was
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hij verheugd, en spoorde allen aan, den Heer
trouw te blijven, door de goede gesteltenis van
hun hart; 24 want hij was een vroom man, vol
van den Heiligen Geest en van geloof. En een
grote schare werd voor den Heer gewonnen.
25 Vervolgens vertrok hij naar Tarsus, om Saul
op te zoeken; hij trof hem daar aan, en bracht
hem naar Antiochië. 26 Een vol jaar bleven
ze in deze gemeente bij elkander, en gaven ze
onderricht aan een talrijke schare. Te Antiochië
werden de leerlingen voor het eerst christenen
genoemd. 27 In die dagen kwamen er profeten
van Jerusalem te Antiochië aan. 28 Een van hen,
Agabus genaamd, trad op, en maakte door den
Geest bekend, dat er een grote hongersnood over
de hele wereld zou komen; wat dan ook onder
Cláudius is gebeurd. 29 De leerlingen besloten,
om elk naar vermogen een ondersteuning te
zenden aan de broeders, die in Judea woonden.
30 Dat hebben ze dan ook gedaan, en ze aan
de priesters toegezonden door bemiddeling van
Bárnabas en Saul.

12
1 Omstreeks die tijd legde koning Herodes

de hand op enige leden der Kerk, om hen te
mishandelen. 2 Jakobus den broer van Johannes,
doodde hij met het zwaard. 3 Toen hij zag,
d t dit aan de Joden aangenaam was, liet hij
ook Petrus gevangen nemen. Het was in de
dagen der ongedesemde broden 4 Zodra hij hem
in handen had, sloot hij hem in de gevangenis
op, en liet hem door vier afdelingen elk van
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vier soldaten, bewaken. Het was zijn bedoeling,
na het paasfeest hem voor het volk te brengen.
5 Maar terwijl Petrus in de gevangenis bleef
opgesloten, werden er zonder ophouden door de
Kerk voor hem gebeden opgedragen aan God.
6 Toen nu Herodes hem vóór zou laten komen,
sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten; hij
was met twee kettingen geboeid, en wachters
voor de deur bewaakten de kerker. 7 En zie, daar
stond een engel des Heren, en een licht schitterde
in de cel. Hij stiet Petrus in de zij, wekte hem,
en sprak: Sta haastig op. En de kettingen vielen
van zijn handen af. 8 De engel zei hem: Doe uw
gordel om, en bind uw sandalen aan. Hij deed
het. Hij vervolgde: Sla uw mantel om, en kom
achter mij aan. 9 Hij ging naar buiten en volgde
hem, zonder te weten, dat het werkelijkheid was,
wat de engel gedaan had; hij meende een visioen
te aanschouwen. 10 Ze gingen nu de eerste en
de tweede wachtpost voorbij, en kwamen aan
de ijzeren poort, die naar de stad leidt; deze
ging vanzelf voor hen open. Ze traden naar
buiten, sloegen een straat in: —en plotseling
was de engel verdwenen. 11 Nu kwam Petrus
tot bezinning, en sprak: Thans weet ik zeker,
dat de Heer zijn engel heeft gezonden, en mij
heeft gered uit de hand van Herodes, en van
al wat het volk der Joden verwachtte. 12 Hij
dacht een ogenblik na, en ging naar het huis
van Maria, de moeder van Johannes, ook Markus
genaamd, waar velen in gebed waren verenigd.
13 Toen hij aan de deur van het voorportaal
klopte, kwam een dienstmeisje, Rode genaamd,
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opendoen. 14 Maar toen ze de stem van Petrus
herkende, opende ze van blijdschap het voorpor-
taal niet; ze vloog naar binnen, om te vertellen,
dat Petrus buiten het voorportaal stond. 15 Men
gaf haar ten antwoord: Ge zijt niet goed wijs.
Maar ze hield vol, dat het zo was. Nu zeide men:
Dan is het zijn engel. 16 Maar toen Petrus bleef
kloppen, deden ze open, zagen hem en stonden
versteld. 17 Met de hand gaf hij hun een teken,
dat ze zouden zwijgen. Hij verhaalde hun, hoe de
Heer hem uit de gevangenis geleid had, en sprak:
Vertel het aan Jakobus en aan de broeders.
Toen ging hij heen, en vertrok naar een andere
plaats 18 Maar toen het dag was geworden,
overviel de soldaten een ontzettende angst; waar
toch Petrus gebleven kon zijn. 19 Herodes liet
naar hem zoeken, maar vond hem niet. Nu
riep hij de wachters ter verantwoording, en
liet hen ter dood brengen. Hijzelf vertrok uit
Judea naar Cesarea, en hield daar zijn verblijf.
20 Nu was hij zeer verbitterd geweest op de
Tyriërs en Sidoniërs. En omdat hun land zijn
levensmiddelen betrok uit dat van den koning,
gingen ze gezamenlijk bij hem hun opwachting
maken, wisten Blastus, den kamerheer van den
koning, voor zich te winnen, en smeekten om
vrede. 21 Op de vastgestelde dag zat Herodes
in vorstelijk gewaad op de troon, en hield een
toespraak tot hen. 22 En het volk juichte hem
toe: Dat is taal van een god, en niet van een
mens. 23 Maar op hetzelfde ogenblik sloeg hem
een engel des Heren, omdat hij aan God niet
de eer had gegeven; hij werd door de wormen
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verteerd, en stierf. 24Maar het woord des Heren
groeide aan, en breidde zich uit. 25 Intussen
waren Bárnabas en Saul, na hun taak te hebben
volbracht uit Jerusalem teruggekeerd, en hadden
Johannes, ook Markus geheten, met zich mee
gebracht.

13
1 Er waren nu in de Kerk te Antiochië de

volgende profeten en leraars: Bárnabas; Si-
mon, bijgenaamd Niger; Lúcius, de Cyreneër;
Mánahen, de zoogbroeder van den viervorst
Herodes, en Saul. 2 Terwijl ze nu eens de
dienst des Heren vierden en vastten, zeide de
Heilige Geest: Zondert mij Saul en Bárnabas
af voor het werk, waartoe Ik ze geroepen heb.
3 Toen legde men hun, na vasten en bidden,
de handen op, en zond hen uit. 4 Nadat zij
dus door den Heiligen Geest waren uitgezonden,
gingen ze naar Seléucië, en zeilden vandaar naar
Cyprus. 5 En te Sálamis gekomen, preekten ze
het woord Gods in de synagogen der Joden. Ze
hadden ook Johannes als medehelper. 6 Toen ze
het hele eiland hadden afgereisd tot Pafos toe,
troffen ze daar een jood aan, een tovenaar en
vals profeet, Bar-Jesus genaamd; 7 hij hoorde tot
het gevolg van den proconsul Sérgius Paulus,
een verstandig man. Deze ontbood Bárnabas
en Saul, en gaf het verlangen te kennen, het
woord Gods te vernemen. 8 Maar Élumas de
tovenaar, (want zo is de vertaling van zijn naam)
werkte hen tegen, en zocht den proconsul van
het geloof afkerig te maken. 9 Maar Saul, die
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ook Paulus heet, vervuld van den Heiligen Geest,
keek hem strak in het gezicht, 10 en sprak:
Gij, duivelskind, vol van allerlei list en bedrog,
vijand van alle gerechtigheid, zult ge dan nooit
ophouden de rechte wegen des Heren krom te
maken? 11 Zie, thans is de hand des Heren op
u; ge zult blind zijn, en een tijd lang de zon
niet meer zien. Op hetzelfde ogenblik viel nevel
en duisternis op hem neer; en rondtastende
zocht hij naar iemand, om hem bij de hand te
leiden. 12 Bij het zien van dat voorval, en diep
getroffen ook door de leer des Heren, werd de
proconsul gelovig. 13 Nu voeren Paulus en zijn
gezellen van Pafos weg, en kwamen te Perge in
Pamfúlië aan. Daar scheidde Johannes zich van
hen af, en keerde naar Jerusalem terug 14 Zelf
trokken ze van Perge uit verder het land in,
en kwamen te Antiochië in Pisidië aan. Op
de sabbat gingen ze de synagoge binnen, en
namen daar plaats. 15 Na de voorlezing van
de wet en de profeten lieten de oversten der
synagoge hun vragen: Mannen, broeders, zo gij
iets te zeggen hebt ter opwekking van het volk,
neemt dan het woord. 16 Toen stond Paulus
op, wenkte met de hand om stilte, en sprak
Mannen van Israël en gij godvrezenden hoort:
17 De God van dit volk van Israël heeft onze
vaderen uitverkoren, het volk groot gemaakt
tijdens hun ballingschap in het land van Egypte,
en hen weggevoerd met machtige arm. 18 Toen
heeft Hij veertig jaar ongeveer in de woestijn
hen vertroeteld. 19 Hij heeft zeven volkeren in
het land van Kánaän verdelgd, en hun het land
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als erfdeel geschonken. 20 Daarna gaf Hij hun
ongeveer vierhonderdvijftig jaar lang rechters
tot aan Sámuël, den profeet. 21 Toen vroegen ze
een koning, en God gaf hun Saul, den zoon van
Kis, een man uit Benjamins stam, veertig jaar
lang. 22Nadat Hij hem had verworpen, verwekte
Hij hun David tot koning, van wien Hij heeft
getuigd en gezegd “Ik heb David, den zoon van
Jesse, gevonden, een man naar mijn hart, die
volbrengen zal al wat Ik wil.” 23 Uit zijn zaad
heeft God, naar zijn belofte, voor Israël Jesus als
Verlosser doen opstaan. 24Reeds vóórHij optrad,
had Johannes aan het ganse volk van Israël
een doopsel van boete gepreekt; 25 en toen zijn
levenstaak ten einde liep, heeft Johannes gezegd
“Hij, voor wien gij mij houdt, ben ik niet; maar
zie, na mij komt er Een, wiens schoeisel ik niet
waardig ben te ontbinden”. 26Mannen broeders,
zonen uit Abrahams geslacht en de godvrezen-
den onder u: tot ons is dit woord van verlossing
gezonden. 27 Zeker, de bewoners van Jerusalem
en hun hoofden hebben Hem miskend; en door
hun vonnis hebben ze in vervulling doen gaan,
wat de profeten hebben voorspeld, en wat iedere
sabbat wordt voorgelezen. 28 Ofschoon ze niets
hadden gevonden wat de doodstraf verdiende,
hebben ze toch Pilatus gevraagd, Hem te doden;
29 en toen ze alles hadden voltrokken, wat over
Hem geschreven staat, heeft men Hem van
het kruis genomen en neergelegd in een graf.
30 Maar God heeft Hem opgewekt uit de doden.
En dagen lang is Hij verschenen aan hen, 31 die
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met Hem van Galilea naar Jerusalem waren
gegaan, en die nu zijn getuigen zijn bij het volk.
32 En wij. wij verkondigen u de Belofte. aan
onze vaderen gedaan. 33 Want God heeft ze
voor ons, hun kinderen vervuld door Jesus te
verwekken. zoals dat ook in de tweede Psalm
staat geschreven “Gij zijt mijn Zoon; Ik heb U
heden verwekt.” 34 En dat Hij Hem uit de doden
heeft opgewekt, en Hij niet meer tot bederf
terugkeren zou, heeft Hij aldus verklaard “Ik
zal u de heilige gunsten schenken, aan David
verzekerd.” 35 Daarom juist zegt Hij ook op een
andere plaats “Gij laat uw Heilige het bederf niet
aanschouwen.” 36Welnu, David is ontslapen, na
bij zijn leven Gods wil te hebben volbracht; hij is
bij zijn vaderen verzameld, en heeft het bederf
gezien. 37 Maar Hij, dien God deed verrijzen.
heeft geen bederf gezien. 38 Weet dus, mannen
broeders, dat door Hem u vergiffenis van zonden
wordt aangekondigd; en dat van alles, waarvan
gij door de Wet van Moses niet gerechtvaardigd
kondt worden, 39 een ieder, die gelooft, gerecht-
vaardigd wordt door Hem. 40 Zorgt er dus
voor, dat u niet overkomt, wat geschreven staat
bij de profeten 41 “Hooghartigen, ziet toe, staat
verbaasd en verdwijnt; Want Ik ga een werk
in uw dagen verrichten: Een werk, dat gij niet
zoudt geloven, Wanneer men het u vertelt.”
42 Toen ze weggingen, verzocht men hun, om
de volgende sabbat hetzelfde onderwerp met
hen te behandelen. 43 En bij het uitgaan van
de synagoge gingen vele Joden en godvrezende
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proselieten met Paulus en Bárnabasmee. Dezen
onderhielden zich met hen, en vermaanden ze,
om in de genade Gods te volharden. 44 De
volgende sabbat kwam bijna de hele stad te
zamen, om het woord Gods te horen. 45 Maar
toen de Joden die scharen zagen, werden ze
van afgunst vervuld, en bestreden de woorden
van Paulus met schelden. 46 Toen verklaarden
Paulus en Bárnabasmet grote beslistheid: Aan u
moest het eerst Gods woord worden verkondigd;
maar nu ge het verwerpt, en uzelf het eeuwige
leven niet waardig oordeelt, zie. nu wenden
we ons tot de heidenen. 47 Want zó heeft de
Heer ons bevolen “Ik heb u gesteld tot een licht
voor de heidenen, Opdat gij tot heil wordt tot
aan de grenzen der aarde.” 48 Toen de heidenen
dit hoorden, verheugden ze zich, en prezen het
woord des Heren; en allen die voorbeschikt
waren ten eeuwigen leven, werden gelovig.
49 En het woord des Heren verbreidde zich door
heel die streek. 50 Maar de Joden ruiden de
aanzienlijke vrouwen der godvrezenden en de
voornaamste burgers der stad op; ze verwekten
een vervolging tegen Paulus en Bárnabas, en
verdreven ze uit hun gebied. 51 Dezen schudden
het stof van hun voeten tegen hen af, en gingen
naar Ikónium. 52 De leerlingen echter bleven
vervuld van blijdschap en van den Heiligen
Geest.

14
1 In Ikónium gingen ze eveneens de syna-

goge der Joden binnen, en spraken er zó, dat
een grote menigte Joden en heidenen geloofde.
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2 Maar de Joden, die niet geloofden, hitsten
de heidenen op, en verbitterden ze tegen de
broeders. 3 Toch bleven ze er geruime tijd, en
traden met vrijmoedigheid op; ze vertrouwden
op den Heer, die getuigenis gaf voor het woord
zijner genade, en door hun handen tekenen
en wonderen deed. 4 De bevolking der stad
bleef verdeeld: enigen waren voor de Joden,
anderen voor de apostelen. 5 Toen er nu
onder de heidenen en onder de Joden met hun
oversten een sterke beweging ontstond, om hen
te mishandelen en te stenigen, 6 vluchtten ze,
zodra ze het merkten, naar Lustra en Derbe, de
steden van Lukaónië en haar omgeving. 7 Ook
daar verkondigden ze het evangelie. 8 Nu was
er te Lustra een man, die geen kracht in zijn
voeten bezat, en moest blijven zitten; hij was lam
van zijn geboorte af, en had nog nooit kunnen
lopen. 9 Ook hij hoorde Paulus spreken. Deze
nam hem nauwkeurig op, zag, dat hij het geloof
bezat, om redding te bekomen, 10 en riep met
luider stem: Sta recht op uw voeten. En hij
sprong op, en liep. 11 Toen de menigte zag, wat
Paulus gedaan had, jubelde ze in het lukaonisch:
De goden zijn in menselijke gedaante tot ons
neergedaald. 12 Bárnabas noemden ze Júpiter,
en Paulus Hermes omdat deze het woord had
gevoerd. 13 En de priester van Júpiter, den
beschermgod der stad, bracht stieren en kransen
in de portieken, en wilde met het volk een offer
brengen. 14 Maar toen de apostelen Bárnabas
en Paulus dit hoorden, scheurden ze hun kleren,
wierpen zich onder de menigte, 15 en riepen:
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Mannen, wat gaat gij beginnen? Ook wij zijn
sterfelijke mensen, evenals gij. We komen u
juist verkondigen, dat gij u van deze dwaasheden
moet bekeren tot den levenden God. Hij is het,
die de hemel, de aarde, de zee en al wat erin
is, gemaakt heeft; 16 die in het verleden wel
toeliet, dat alle volkeren hun eigen weg zouden
gaan, 17maar die Zich toch nooit onbetuigd heeft
gelaten, juist door zijn weldaden: door van de
hemel regen en vruchtbare tijden te geven, door
u in overvloed voedsel en vreugde des harten
te schenken. 18 En zelfs door zó te spreken,
konden ze ternauwernood het volk weerhouden,
om offers aan hen te brengen. 19 Maar nu
kwamen er Joden van Antiochië en Ikónium.
Ze praatten het volk om, stenigden Paulus, en
sleurden hem buiten de stad, in de mening, dat
hij dood was. 20 Doch toen de leerlingen om
hem heen kwamen staan, richtte hij zich op, en
ging de stad binnen. De volgende dag vertrok
hij met Bárnabas naar Derbe. 21 En nadat ze
in die stad het evangelie hadden verkondigd, en
veel leerlingen hadden gewonnen, keerden ze
over Lustra en Ikónium naar Antiochië terug.
22 Ze bevestigden de leerlingen in hun goede
gezindheid, vermaanden hen, om in het geloof
te volharden, en zeiden, dat we door veel ver-
drukkingen het koninkrijk Gods moeten ingaan.
23 In elke gemeente stelden ze, na bidden en
vasten, door oplegging der handen priesters over
hen aan, en bevalen ze aan bij den Heer, in
wien ze hadden geloofd. 24 Vervolgens trokken
ze Pisidië door, en kwamen in Pamfúlië. 25 En na
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te Perge het woord te hebben verkondigd, gingen
ze naar Attália. 26 Vandaar keerden ze per schip
naar Antiochië3 terug, waar men hen aan Gods
genade had toevertrouwd voor het werk, dat ze
thans hadden volbracht. 27 Na hun aankomst
riepen ze de gemeente bijeen, en verhaalden,
wat grote dingen God door hen had verricht, en
hoe Hij voor de heidenen de deur van het geloof
had geopend. 28 Geruime tijd bleven ze daar bij
de leerlingen.

15
1 Intussen waren er enige lieden uit Judea

gekomen, die aan de broeders de leer verkondig-
den: Zo gij u niet laat besnijden volgens
mosaïsch gebruik, kunt gij niet worden gered.
2 Toen Paulus en Bárnabas zich hiertegen
verzetten, en er een heftig geschil ontstond,
besloot men, dat Paulus en Bárnabas met enige
anderen van hen naar Jerusalem zouden gaan,
en zich voor deze strijdvraag tot de apostelen
en priesters zouden wenden. 3 Nadat dus de
gemeente hun uitgeleide gedaan had, trokken ze
Fenicië en Samaria door; ze verhaalden er de
bekering der heidenen, en bereidden daardoor
grote vreugde aan alle broeders. 4 Bij hun
aankomst te Jerusalem, werden ze door de
gemeente en door de apostelen en priesters ont-
vangen, en gaven ze verslag van de grote dingen,
die God door hen had gewrocht. 5 Maar enigen
van de sekte der farizeën, die gelovig waren
geworden, kwamen er tegen op, en zeiden: Men
moet ze besnijden, en ze gelasten, de Wet van
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Moses te onderhouden. 6 De apostelen en de
priesters kwamen derhalve bijeen, om deze zaak
te onderzoeken. 7 Toen men het niet eens kon
worden, stond Petrus op, en sprak tot hen:
Mannen broeders, gij weet, dat God reeds lang
geleden mij onder u heeft uitverkoren, opdat
de heidenen door mijn mond het woord van
het evangelie zouden horen en zouden geloven.
8 En God, die de harten doorgrondt, heeft voor
hen getuigd, door hun den Heiligen Geest te
schenken, juist als aan ons. 9 Ook heeft Hij
op geen enkel punt onderscheid gemaakt tussen
ons en hen, maar hun harten gereinigd door
het geloof. 10 Welnu dan, zoudt gij God willen
uitdagen, met een juk op de hals der leerlingen
te leggen, dat noch onze vaderen, noch wij zelf
hebben kunnen dragen? 11 Neen; we geloven,
dat wij worden gered door de genade van den
Heer Jesus Christus, juist zoals zij. 12 Nu zweeg
de hele vergadering en luisterde naar Bárnabas
en Paulus, die de grote tekenen en wonderen
verhaalden, welke God onder de heidenen door
hen had verricht. 13Toen ze waren uitgesproken,
nam Jakobus het woord, en sprak: Mannen
broeders, luistert naar mij. 14 Simon heeft
u uiteengezet, hoe God reeds vroeger genadig
op de heidenen heeft neergezien, om zich uit
hen een volk te kiezen, tot eer van zijn Naam.
15 Welnu, hiermee stemmen de woorden der
pro feten overeen, zoals er geschreven staat
16 “Daarna zal Ik wederkeren En de vervallen
hut van David oprichten, Haar puinen herstellen,
En haar weer overeind doen staan; 17 Opdat de
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rest der mensen den Heer zou zoeken, Met alle
volken, waarover mijn Naam is uitgeroepen! Zo
spreekt de Heer, die deze dingen doet, 18 Die
van eeuwigheid zijn bekend.” 19 Daarom ben ik
van oordeel, dat men het aan de heidenen, die
zich tot God bekeren, niet moeilijk moet maken.
20 Maar wel moet men hun voorschrijven, dat
ze zich onthouden van wat door de afgoden
besmet is, ook van ontucht van verstikt vlees
en van bloed 21 Want Moses heeft reeds lange
tijd in iedere stad mensen, die hem prediken
daar hij elke sabbat in de synagogen wordt
voorgelezen. 22 Toen besloten de apostelen, de
priesters en de hele vergadering, enige mannen
uit hun midden te kiezen, en ze met Paulus
en Bárnabas naar Antiochië8 te zenden: het
waren: Judas bijgenaamd Barsabbas, en Silas:
mannen van aanzien onder de broeders. 23 Het
volgend schrijven werd hun ter hand gesteld: De
apostelen en de priesters, als broeders aan de
broeders uit de heidenen te Antiochië en in Syrië
en Cilicië: heil! 24 Daar wij vernomen hebben,
dat sommigen onzer, zonder enige opdracht van
ons, u door hun woorden hebben verontrust,
en uw gemoederen hebben geschokt, 25 hebben
wij eenparig goedgevonden, enige mannen uit te
kiezen en tot u te zenden, tezamenmet onze zeer
geliefde Bárnabas en Paulus: 26mensen, die hun
leven veil hebben voor de naam van onzen Heer
Jesus Christus. 27Wij zenden u dus Judas en Silas,
die u hetzelfde ook mondeling zullen meedelen.
28 Want het heeft den Heiligen Geest en ons
goedgedacht. u geen zwaardere last op te leggen,
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dan deze noodzakelijke voorschriften: 29 dat gij
u onthoudt van offervlees, van bloed en verstikt
vlees, en van ontucht. Zo gij u daarvoor in acht
neemt, handelt gij goed. Vaarwel. 30 Ze namen
dus afscheid, en vertrokken naar Antiochië,
waar ze de gemeente bijeenriepen, en de brief
overhandigden. 31 Ze lazen hem, en verheugden
zich over de bemoedigende inhoud. 32 Judas en
Silas, die profeten waren, vermaanden ook zelf
de broeders, en bemoedigden ze door een lange
toespraak. 33Na enige tijd lieten de broeders hen
in vrede naar hun lastgevers terugkeren. 34Maar
Silas vond het beter, daar te blijven; Judas ging
dus alleen naar Jerusalem terug. 35 Ook Paulus
en Bárnabas bleven te Antiochië; ze gaven daar
onderricht, en preekten met nog veel anderen
het woord des Heren. 36 Maar kort daarop
zei Paulus tot Bárnabas: Laten we opnieuw de
broeders gaan bezoeken in al de steden, waar
we het woord des Heren hebben verkondigd, en
zien. hoe het hun gaat. 37Nuwilde Bárnabas ook
Johannes meenemen. die ook Markus wordt ge-
noemd; 38maar Paulus achtte het niet raadzaam,
iemand mee te nemen, die te Pamfúlië hen had
verlaten, en hen niet bij het werk vergezeld had.
39 Hierover ontstond onenigheid, zodat ze van
elkander gingen. Bárnabas nam Markus mee,
en ging scheep naar Cyprus. 40 Paulus koos Silas,
en vertrok, nadat hij door de broeders aan Gods
genade was aanbevolen. 41 Hij reisde Syrië en
Cilicië door, en bevestigde de gemeenten.
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16
1 Zo kwam hij ook te Derbe en Lustra aan. En

zie, daar was een leerling, Timóteus genaamd,
de zoon van een gelovige joodse vrouw en
een heidensen vader. 2 Daar de broeders van
Lustra en Ikónium een goede getuigenis over
hem aflegden, 3 en Paulus hem dus als reisgezel
wenste, liet hij hem besnijden ter wille van de
Joden in die plaatsen; want allen wisten, dat
zijn vader een heiden was. 4 In de steden,
die ze bezochten, bevalen ze, de voorschriften
te onderhouden, die door de apostelen en de
priesters van Jerusalem waren vastgesteld. 5 Zó
werden de gemeenten in het geloof bevestigd,
en namen met de dag in aantal toe. 6 Ze
trokken nu Frúgië en de streek van Galátië
door, omdat de Heilige Geest hen belette, het
woord in Azië2 te verkondigen. 7 Toen ze dicht
bij Músië waren gekomen, trachtten ze naar
Bitúnië te gaan, maar de Geest van Jesus liet
het hun niet toe. 8 Ze trokken dus Músië door,
en zakten naar Troas af. 9 Daar had Paulus ‘s
nachts een visioen: een Macedóniër stond voor
hem, en smeekte: Kom over naar Macedónië,
en help ons. 10 Zodra hij nu het visioen had
aanschouwd, deden we aanstonds ons best, om
naar Macedónië te vertrekken; overtuigd, dat
God ons geroepen had, om hun het evangelie
te verkondigen. 11 We scheepten ons te Troas
in, en zeilden regel. recht naar Samotrácië; de
volgende dag naar Neápolis, 12 en van daar naar
Filippi, een kolonie, die de voornaamste stad
van dit deel van Macedónië is. In deze stad
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brachten we enige dagen door. 13 Op de sabbat
gingen we de poort uit naar een rivier, waar
we een bedeplaats vermoedden. We gingen er
zitten, en onderhielden ons met de vrouwen, die
er waren samengekomen. 14 Ook een vrouw,
Lúdia genaamd, een verkoopster van purper
uit de stad Tuatira, een godvrezende, hoorde
toe: en de Heer opende haar hart, zodat ze
haar volle aandacht schonk aan Paulus’ woord.
15 Toen ze met haar gezin was gedoopt, nodigde
ze ons uit, en zeide: Als gij van oordeel zijt,
dat ik getrouw ben aan den Heer, komt dan
en neemt uw intrek in mijn huis. En ze drong
heel sterk bij ons aan. 16 Eens, dat we naar de
bedeplaats gingen, ontmoetten we een slavin, die
een waarzeggenden geest in zich had, en met
waarzeggen veel voor haar meesters verdiende.
17 Ze liep Paulus en ons achterna, en riep
hardop: Deze mensen zijn dienaars van den
allerhoogsten God; ze verkondigen u de weg
des heils. 18 Zo deed ze vele dagen achtereen.
Maar toen dat Paulus begon te vervelen, keerde
hij zich om, en sprak tot den geest: Ik beveel
u in naam van Jesus Christus, van haar uit te
gaan. En op hetzelfde ogenblik ging hij heen.
19 Maar zodra haar meesters bemerkten, dat
hun hoop op winst was vervlogen, grepen ze
Paulus en Silas vast, sleurden ze over de markt
naar het stadsbestuur, 20 brachten ze voor de
magistraten, en zeiden: Deze mensen brengen
onze stad in rep en roer. Het zijn Joden; 21 ze
verkondigen zeden en gewoonten, die wij als
Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen.
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22 Ook het volk keerde zich tegen hen. Nu lieten
demagistraten hun de kleren afrukken, en gaven
bevel, hen met roeden te geselen. 23 En toen ze
hun een pak slaag hadden gegeven, stopten ze
hen in de gevangenis, en gaven bevel aan den
gevangenbewaarder, om ze met grote zorg te
bewaken. 24Na zo’n streng bevel, wierp hij ze in
de binnenste afdeling der gevangenis, en sloot
hun voeten in het blok. 25 Tegen middernacht
waren Paulus en Silas aan het bidden, en zongen
de lof van God; en de gevangenen luisterden
naar hen. 26 Maar eensklaps kwam er een
aardbeving, zo hevig, dat de grondslagen van de
gevangenis er van schudden. Opeens sprongen
alle deuren open, en bij allen lieten de boeien los.
27 De gevangenbewaarder werd wakker, en zag,
dat de deuren van de gevangenis openstonden.
Hij trok zijn zwaard en wilde zich doden; want
hij meende. dat de gevangenen waren ontvlucht.
28 Maar Paulus riep met luider stem: Doe uzelf
geen kwaad; want we zijn allen nog hier. 29 Hij
vroeg om licht, snelde naar binnen, en viel
sidderend Paulus en Silas te voet. 30 Hij bracht
ze naar buiten, en zeide: Heren, wat moet ik
doen, om gered te worden? 31 Ze zeiden: Geloof
in den Heer Jesus, en ge zult gered worden met
uw gezin. 32 En ze verkondigden het woord des
Heren aan hem en al zijn huisgenoten. 33 Nog
op hetzelfde uur van de nacht nam hij hen
bij zich op, wies hun wonden, en werd toen
onmiddellijk met al de zijnen gedoopt. 34 Nu
geleidde hij ze naar boven, zette hun spijzen
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voor, en verheugde zich met heel zijn gezin, dat
hij het geloof in God had ontvangen. 35 Toen
het dag was geworden, zonden de magistraten
gerechtsdienaars met het bevel: Laat die man-
nen in vrijheid. 36De gevangenbewaarder bracht
dit bericht aan Paulus over: De magistraten
hebben me laten zeggen, u in vrijheid te laten.
Gaat dus in vrede heen. 37 Maar Paulus zei
hun: Zonder verhoor hebben ze ons, romeinse
burgers, in het openbaar gegeseld en in de
gevangenis geworpen; en nu laten ze ons los,
maar in het geheim? Dat niet; zelf moeten ze
komen, 38 om ons in vrijheid te stellen. De
gerechtsdienaars brachten deze boodschap aan
de magistraten over. Toen ze hoorden, dat het
Romeinen waren, werden ze bang; 39 ze gingen
er heen, boden hun verontschuldigingen aan, en
stelden hen in vrijheid met het verzoek de stad
te verlaten. 40 Ze verlieten dus de gevangenis, en
gingen bij Lúdia binnen; en toen ze de broeders
hadden gezien en vermaand, reisden ze verder.

17
1 Ze namen hun weg over Amfipolis en

Apollónia, en kwamen te Tessalonika aan, waar
een synagoge der Joden was. 2 Volgens zijn
gewoonte ging Paulus naar hen toe, en drie
sabbatdagen achtereen disputeerde hij met hen
uit de Schriften. 3 Hij zette hun uiteen en
bewees: de Christus moest lijden en opstaan uit
de doden; en: deze Christus is Jesus, dien ik
u verkondig. 4 Sommigen van hen lieten zich
overtuigen, en sloten zich bij Paulus en Silas
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aan; ook een groot aantal godvrezende heide-
nen, en vele aanzienlijke vrouwen. 5 Maar de
Joden werden afgunstig. Met behulp van enige
booswichten uit het gemene volk, verwekten ze
een volksoploop, en brachten de stad in rep
en roer. Voor het huis van Jason schoolden
ze samen, en trachtten hen voor het volk te
brengen. 6 Toen ze hen echter niet vonden,
sleepten ze Jason en enige broeders voor het
stadsbestuur, en schreeuwden: Die mensen, die
de hele wereld in opschudding brengen, zijn nu
ook hier; 7 en Jason heeft ze in huis. Allen
gaan ze tegen de bevelen van Caesar in; want
ze zeggen, dat er een andere koning is: Jesus.
8 Zo brachten ze het volk in verwarring, maar
ook het stadsbestuur, dat het hoorde. 9 Dit eiste
een borgstelling van Jason en de overigen; toen
liet men ze vrij. 10Nog in dezelfde nacht zonden
de broeders Paulus en Silas naar Berea. Zodra
ze daar aankwamen, gingen ze naar de synagoge
der Joden. 11 Dezen waren beter gezind dan die
van Tessalonika. Ze ontvingen het woord met
alle bereidwilligheid, en onderzochten dagelijks
de Schriften, of dit alles zo was. 12Velen van hen
geloofden dan ook; en een groot aantal aanzien-
lijke heidense vrouwen en mannen eveneens.
13 Zodra echter de Joden van Tessalonika verna-
men, dat door Paulus ook te Berea het woord
Gods werd verkondigd, kwamen ze ook daar
het volk ophitsen en in opschudding brengen.
14 Maar terstond lieten de broeders Paulus toen
naar zee vertrekken; Silas echter en Timóteus
bleven daar. 15 Zij, die Paulus begeleidden,
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brachten hem tot Athene; toen keerden ze terug,
met een bevel voor Silas en Timóteüs, om zo
spoedig mogelijk bij hem te komen. 16 Terwijl
Paulus in Athene op hen wachtte, werd hij ten
diepste bewogen, toen hij zag, dat de stad vol
afgodsbeelden was. 17 Hij disputeerde dus in
de synagoge met de Joden en godvrezenden, en
dagelijks op de markt met wie hij daar aantrof.
18 Ook enige epicurische en stoïsche wijsgeren
vielen hem aan. Sommigen zeiden: Wat heeft die
praatjesmaker eigenlijk te vertellen? Anderen:
Hij schijnt een prediker van vreemde goden
te zijn! Want hij had Jesus en de opstanding
verkondigd. 19 Ze namen hem mee, brachten
hem op de Areopagus en zeiden: Mogen we
weten, wat dit voor een nieuwe leer is, die ge
verkondigt? 20 Want ge laat ons heel vreemde
dingen horen. We willen dus wel eens weten,
wat dat alles betekent. 21 Want alle Atheners
en de vreemdelingen, die bij hen zijn gevestigd,
hebben voor niets anders tijd dan voor nieuwt-
jes vertellen, of nieuwtjes horen. 22 Paulus
stond midden op de Areopagus, en sprak aldus:
Mannen van Athene; overal bespeur ik, dat gij
buitengewoon godsdienstig zijt. 23 Want terwijl
ik rondging en uw heiligdommen bezag vond
ik zelfs een altaar met het opschrift: Aan een
onbekenden god. Welnu, wat gij vereert zonder
het te kennen, dat verkondig ik u. 24 De God,
die de wereld en al wat daarin is, gemaakt heeft,
die de Heer is van hemel en aarde, Hij woont
niet in tempels door handen gemaakt. 25 Ook
wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd,
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alsof Hij aan iets behoefte had; Hij die aan allen
leven en adem en alles geeft. 26 Hij heeft uit
één vader alle volken der mensheid gemaakt,
en ze over de ganse aarde doen wonen; Hij
stelde bepaalde tijden vast, en de grenzen van
hun woongebied; 27opdat ze God zouden zoeken,
of ze Hem misschien al tastende vinden, daar
Hij toch niet ver is van ieder van ons. 28 In
Hem immers leven we, bewegen we, zijn we;
zoals ook sommigen van uw dichters dit hebben
gezegd “Want wij ook zijn van zijn geslacht.”
29 Zijn we dus van Gods geslacht, dan moeten
we ook niet denken, dat de godheid gelijk is
aan goud, zilver of steen, of aan beeldwerk van
menselijke kunst en vinding. 30Maar thans heeft
God de tijden der onwetendheid voorbijgezien;
thans verkondigt Hij aan demensen, aan allen en
overal, dat ze zich bekeren moeten. 31 Want Hij
heeft een dag bepaald, waarop Hij de wereld met
rechtvaardigheid oordelen zal door een Man,
dien Hij daartoe bestemd heeft. En hiervoor
gaf Hij aan allen het zeker bewijs, door Hem
op te wekken uit de doden. 32 Maar toen ze
hoorden van opstanding der doden, spotte de
een, en zeide de ander: Daarover zullen we u
later wel horen. 33 Zó ging Paulus van hen weg.
34 Toch sloten enige mannen zich bij hem aan, en
geloofden; hiertoe behoorden ook Dionúsius de
Areopagiet en een vrouw met name Dámaris, en
anderen met hen.

18
1 Hierna vertrok Hij uit Athene, en ging naar
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Korinte. 2 Hij trof er een zekeren Aquila aan,
een jood afkomstig uit Pontus, die kort te voren
met Priskilla zijn vrouw, uit Italië was gekomen,
omdat Cláudius bevolen had, dat alle Joden
Rome zouden verlaten. Hij ging naar hen toe;
3 en omdat hij hetzelfde vak uitoefende, bleef
hij bij hen, en werkten ze samen; ze waren
tentenmakers van beroep. 4 Maar iedere sabbat
disputeerde hij in de synagoge, en trachtte hij
Joden en heidenen te overtuigen. 5 Toen echter
Silas en Timóteus uit Macedónië waren gekomen
wijdde Paulus zich weer geheel aan de prediking,
en betuigde aan de Joden, dat Jesus de Christus
is. 6 Maar daar ze zich bleven verzetten en
begonnen te schelden, schudde hij het stof van
zijn kleren, en zeide tot hen: Uw bloed kome
neer op uw eigen hoofd; ik ben er onschuldig
aan. Van nu af zal ik tot de heidenen gaan.
7 Hij ging heen, en begaf zich naar het huis
van zekeren Titus Justus, een godvrezende, die
naast de synagoge woonde. 8 Crispus echter, de
overste van de synagoge, geloofde met heel zijn
gezin in den Heer; ook talrijke Korintiërs gaven
gehoor, geloofden, en werden gedoopt. 9 Eens
in de nacht sprak de Heer tot Paulus in een
visioen: Wees niet bevreesd, maar spreek, en
zwijg niet. 10 Want Ik ben met u, en niemand
zal de hand aan u slaan, om u kwaad te doen;
en er is in deze stad een talrijke schare, die
Mij toebehoort. 11 Zo bleef hij daar een jaar
en zes maanden, en onderwees onder hen het
woord Gods. 12 Maar toen Gállio proconsul van
Achaja was geworden, deden de Joden eenparig
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een aanval op Paulus, en daagden hem voor de
rechterstoel 13met de aanklacht: Deze man haalt
de mensen over, God te dienen op een manier,
die strijdig is met de Wet. 14 Toen Paulus nu de
mond wilde openen, sprak Gállio tot de Joden:
Ging het over enig onrecht of misdrijf, dan
Joden, zou ik volgens recht u geduldig aanhoren.
15Maar zijn het geschillen over een woord, over
namen, of over uw Wet, regelt dat zelf; over
zulke dingen wil ik geen rechter zijn. 16 En hij
joeg ze van de rechterstoel weg. 17 Maar nu
wierpen allen zich op Sóstenes, den overste der
synagoge, en nog voor de rechterstoel gaven ze
hem een pak slaag, zonder dat Gállio tussenbeide
kwam. 18 Na een langdurig verblijf nam Paulus
afscheid van de broeders, en zette koers naar
Syrië in gezelschap van Priskilla en Aquila; maar
eerst had hij in Kénchreën zijn hoofd laten
scheren, want hij had een gelofte 19 Ze kwamen
te Éfese aan, en daar liet hij hen achter. Hij
zelf begaf zich naar de synagoge, en disputeerde
met de Joden. 20 Op hun verzoek, om langer
te blijven, ging hij niet in. 21 Hij nam afscheid
en sprak: Als God het wil, kom ik weer bij u
terug. En hij vertrok uit Éfese. 22 Hij landde
te Cesarea, trok verder het land in begroette de
gemeente, en keerde toen naar Antiochië terug.
23 Nadat hij daar enige tijd had doorgebracht,
vertrok hij weer, reisde achtereenvolgens de
streek van Galátië en Frúgië door, en bevestigde
er al de leerlingen. 24 Intussen was er te Éfese
een jood aangekomen, Apollo genaamd; hij was
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Alexandrijner van geboorte, een welsprekend
man, en ervaren in de Schriften. 25Hij was in de
weg des Heren onderwezen, sprak met veel vuur,
en leerde nauwkeurig alwat Jesus betrof; toch
kende hij alleen de doop van Johannes 26 En met
grote vrijmoedigheid trad hij in de synagoge op.
Toen Priskilla en Aquila hem hadden gehoord,
namen ze hem met zich mee, en zetten hem de
weg van God nauwkeuriger uiteen. 27 En toen
hij het verlangen te kennen gaf, naar Achaja
te gaan, moedigden de broeders hem daartoe
aan, en schreven aan de leerlingen, dat ze hem
goed zouden ontvangen. Daar aangekomen, was
hij door de genade een grote aanwinst voor de
gelovigen; 28want hij weerlegde in het openbaar
de Joden met grote kracht, en bewees uit de
Schriften, dat Jesus de Christus is.

19
1 Terwijl Apollo reeds te Korinte vertoefde,

trok Paulus de hogerop gelegen streken door,
en kwam te Éfese aan. Daar trof hij enige
leerlingen aan, 2 tot wie hij zeide: Hebt gij
den Heiligen Geest ontvangen, toen gij gelovig
werdt? Maar ze antwoordden hem: Neen:
we hebben zelfs niet eens gehoord, dat er een
Heilige Geest bestaat. 3 Hij zeide: Met welk
doopsel zijt gij dan gedoopt? Ze antwoordden:
Met het doopsel van Johannes 4Nu sprak Paulus:
Johannes heeft inderdaad met een doopsel van
bekering gedoopt, maar hij sprak daarbij tot het
volk, dat ze moesten geloven in Hem, die na hem
zou komen; dat is in Jesus. 5 Toen ze dit hadden
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gehoord, lieten ze zich dopen in de naam van
den Heer Jesus. 6 Paulus legde hun de handen
op, en de Heilige Geest kwam over hen neer;
en ze spraken in talen en profeteerden 7 In het
geheel waren het twaalf man ongeveer. 8 Drie
maanden lang ging hij naar de synagoge, en
trad er met vrijmoedigheid op; hij disputeerde er
over het koninkrijk Gods, en bracht overtuigende
bewijzen naar voren. 9 Maar toen sommigen
zich verhardden en niet wilden geloven, en
daarenboven voor de menigte de Weg begonnen
te lasteren, scheidde hij zich van hen af, en
verzamelde zijn leerlingen afzonderlijk in de
school van Tyrannus, waar hij dagelijks onder-
richt gaf. 10 Dit duurde zo twee jaren lang, zodat
alle bewoners van Azië, Joden als heidenen, het
woord des Heren vernamen. 11 En God deed
buitengewone wonderen door de handen van
Paulus; 12 zodat zelfs als men de doeken en
gordels, die zijn lichaam hadden aangeraakt, op
de zieken legde, de kwalen hen verlieten, en
de boze geesten op de vlucht gingen. 13 Ook
enige rondtrekkende joodse duivelbezweerders
beproefden eens de naam van den Heer Jesus
aan te roepen over hen, die door boze geesten
waren bezeten. Ze zeiden: Ik bezweer u bij
Jesus, dien Paulus preekt. 14Het waren de zeven
zonen van een joodsen opperpriester Skevas die
dit deden. 15 Maar de boze geest antwoordde
hun: Jesus ken ik, en Paulus ken ik ook; maar wie
zijt gij? 16En de man met den bozen geest sprong
op hen los, overmeesterde en mishandelde hen,
zodat ze naakt en gewond het huis uit vluchtten.
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17 Dit werd bekend aan alle Joden en heidenen,
die in Éfese woonden; allen werden van vrees
vervuld, en de naam van den Heer Jesus werd
verheerlijkt. 18 Velen van hen, die geloofden,
kwamen openlijk belijden, wat ze misdaan had-
den. 19 Anderen, die met toverkunsten hadden
omgegaan, brachten de boeken, en verbrandden
ze voor aller ogen; de waarde ervan werd op
een bedrag van vijftig duizend zilverstukken
geschat. 20 Zo groeide het Woord door ‘s Heren
kracht, en werd het machtig. 21 Toen deze zaak
was geregeld, maakte Paulus het plan, om over
Macedónië en Achaja naar Jerusalem te gaan; en
hij voegde er aan toe: Als ik daar ben geweest,
moet ik ook Rome bezoeken. 22 Hij zond twee
van zijn helpers, Timóteus en Erastus, naar
Macedónië vooruit, terwijl hij zelf nog enige tijd
in Azië bleef. 23 Maar juist in deze tijd brak er
een geweldige op. schudding los aangaande de
Weg 24 Er was namelijk een zekere zilversmid,
Demétrius genaamd, die zilveren tempeltjes van
Diana vervaardigde, en de kunstenaars daarmee
veel geld liet verdienen. 25 Deze mannen en ook
de werklieden in dat bedrijf riep hij bijeen, en
zeide: Mannen! Gij weet, dat we aan dit bedrijf
onze welstand hebben te danken. 26 Nu ziet
gij en hoort gij, hoe deze Paulus niet slechts te
Éfese, maar in bijna gans Azië heel wat mensen
door zijn redeneren er afkerig van maakt. Want
hij beweert: Wat met de hand wordt gemaakt,
zijn geen goden. 27 We lopen dus gevaar, dat
niet alleen ons bedrijf in miscrediet komt, maar
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dat ook de tempel van Diana, de grote godin,
in minachting geraakt; ja, dat zij zelf, die door
heel Azië en heel de wereld vereerd wordt, van
haar majesteit zal worden beroofd. 28 Toen ze dit
hoorden, werden ze woedend, en schreeuwden
het uit: Groot is de Diana der Efesiërs. 29 En
de hele stad kwam in rep en roer. Als één man
stormde alles naar het theater en men sleepte
ook de Macedoniërs Cajus en Aristarchus, de
reisgenoten van Paulus, daar heen. 30 Paulus
wilde zich onder het volk begeven, maar de
leerlingen hielden hem tegen; 31 ook enigen der
Asiarchen die hem genegen waren, lieten hem
dringend verzoeken, zich niet in het theater
te wagen. 32 De vergadering zelf was in de
grootste verwarring; de een riep dit, de ander
dat; de meesten wisten niet eens, waarom ze
saamgekomen waren. 33 Nu drongen de Joden
een zekeren Alexander uit de menigte naar
voren, om uitleg te geven. Alexander wenktemet
de hand om stilte, en wilde een pleidooi tot het
volk beginnen. 34Maar zodra ze bespeurden, dat
hij een jood was, begonnen ze allemaal te loeien,
en schreeuwden bijna twee uren lang: Groot
is de Diana der Efesiërs. 35 De stadssecretaris
bracht eindelijk de menigte tot bedaren, en
sprak: Efesiërs, wie ter wereld zou niet weten,
dat de stad der Efesiërs de grote Diana vereert en
haar beeld, dat uit de hemel is gevallen? 36 Daar
dit dus vaststaat, moet gij u rustig houden,
en niet onberaden te werk gaan. 37 Want
gij hebt deze mannen hier gebracht, die geen
heiligschenners zijn, en geen lasteraars van uw
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godin. 38Wanneer Demétrius en zijn vakgenoten
klachten tegen iemand hebben, welnu er worden
rechtszittingen gehouden en er zijn proconsuls;
laat ze elkaar voor het gerecht dagen. 39 En
zo gij nog iets anders verlangt, dan zal het
in een wettige vergadering worden behandeld.
40 Zo lopen we gevaar, van oproer te worden
aangeklaagd om wat vandaag is gebeurd; want
er bestaat geen enkele reden, waarmee we
deze oploop verantwoorden kunnen. 41 Met die
woorden ontbond hij de vergadering.

20
1 Toen het tumult was bedaard, riep Paulus

de leerlingen bijeen; hij vermaande hen, nam
afscheid en vertrok naar Macedónië. 2Hij reisde
die streken door, en vermaande de broeders
door talrijke toespraken; daarna begaf hij zich
naar Griekenland, 3 waar hij drie maanden
bleef. Toen hij zich naar Syrië wilde inschepen,
legden de Joden hem een hinderlaag; daarom
besloot hij, om over Macedónië terug te keren.
4 Als reisgezellen had hij een Bereër Sópater,
den zoon van Pyrrus, Aristarchus en Secundus
van Tessalonika, Cajus van Derbe, Timóteus,
en de Asiaten Túchicus en Trófimus; 5 maar
zij reisden vooruit, en wachtten ons te Troas
op. 6 Wijzelf scheepten ons na de dagen der
ongedesemde broden te Filippi in, en kwamen in
vijf dagen bij hen te Troas, waar we zeven dagen
bleven. 7 Toen we op de eerste dag van de week
bijeen waren gekomen, om brood te breken,
hield Paulus, die de volgende morgen moest
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vertrekken, een toespraak tot hen, en rekte zijn
rede tot middernacht. 8 Er brandden veel lam-
pen in de opperzaal, waar we vergaderd waren.
9 Een jongeman, Éutuchus genaamd, was in het
venster gaan zitten. Toen nu Paulus zo lang bleef
spreken, kreeg hij geweldige slaap; en door slaap
overmand, viel hij van de derde verdieping naar
beneden, en werd dood opgenomen. 10 Maar
Paulus ging naar beneden, strekte zich over hem
uit, sloeg zijn armen om hem heen, en zeide:
Verontrust u niet; want zijn ziel is in hem. 11Hij
ging weer naar boven, brak en at het brood, en
sprak nog lange tijd tot aan de dageraad toe;
toen vertrok hij. 12 Ze brachten den jongeman
levend naar huis, en waren niet weinig vertroost.
13Wijzelf gingen per schip vooruit, en stevenden
naar Assus, om Paulus daar op te nemen; want
zo had hij het beschikt, omdat hij zelf over land
wilde gaan. 14 Toen hij ons te Assus getroffen
had, namen we hem aan boord, en vertrokken
naar Mitulene. 15 Vandaar zeilden we verder, en
kwamen de volgende dag op de hoogte van Chios.
Daags daarna bereikten we Samos, en de dag
daarop kwamenwe teMilete aan. 16Want Paulus
had besloten, Éfese voorbij te varen, om geen
tijd’ in Azië te verliezen, daar hij zich haastte,
om zo mogelijk met Pinksteren te Jerusalem te
zijn. 17 Maar van Milete uit zond hij iemand
naar Éfese, om de priesters van de gemeente
te ontbieden. 18 En toen ze waren aangekomen,
sprak hij hen toe: Gij weet, hoe ik, van de
eerste dag af, dat ik in Azië kwam, mij steeds
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onder u heb gedragen; 19 hoe ik den Heer met
alle ootmoedigheid heb gediend, onder tranen
en onder beproevingen, die mij overkwamen
door de aanslagen der Joden; 20 hoe ik niet heb
nagelaten, alles wat nuttig was, u te verkondigen,
en het u te onderwijzen in het openbaar en te
huis; 21 hoe ik bij Joden en heidenen getuigd heb
voor de bekering tot God, en voor het geloof in
onzen Heer Jesus Christus. 22 Zie, nu ben ik vast
besloten, naar Jerusalem te gaan. Ik weet niet,
wat mij daar zal overkomen, 23maar wel, dat de
Heilige Geest van stad tot stadmij betuigt, dat mij
boeien en verdrukkingen wachten. 24 Maar zelf
hecht ik aan mijn leven geen waarde, zo ik maar
mijn taak mag volbrengen, en de bediening, die
ik van den Heer Jesus ontving, om voor het
evangelie van Gods genade te getuigen. 25 Zie,
thans weet ik, dat gij mij niet weerziet gij allen,
onder wie ik rondging, om het koninkrijk Gods
te verkondigen. 26Daarom betuig ik u heden, dat
ik rein ben van uw aller bloed 27 want ik heb
niet nagelaten, u in zijn volle omvang Gods wil te
doen kennen. 28Geeft acht op uzelf, en op heel de
kudde, waarover de Heilige Geest u als bewakers
gesteld heeft, om Gods Kerk te besturen, die Hij
zich door zijn eigen bloed heeft verworven. 29 Ik
weet, dat na mijn heengaan wrede wolven onder
u zullen komen, die de kudde niet sparen 30 en
dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan,
die verkeerde dingen leren, om de leerlingenmet
zich mee te slepen. 31Weest daarom waakzaam,
en blijft er aan denken, hoe ik drie jaren lang
niet gerust heb, nacht en dag onder tranen ieder
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van u te vermanen. 32 En thans beveel ik u aan
den Heer, en aan het woord zijner genade; aan
Hem, die machtig is, om de bouw te voltooien,
en u te midden van alle heiligen het erfdeel
te schenken. 33 Ik heb niemands zilver, goud
of kleding begeerd. 34 Gij weet het zelf, dat
deze handen hebben gearbeid voor mijn eigen
behoeften en voor mijn gezellen. 35 In ieder
opzicht heb ik u getoond, dat men zó arbeiden
moet, om de zwakken te steunen, en de woorden
van den Heer Jesus indachtig te zijn, die zelf
heeft gezegd “Het is zaliger te geven dan te
ontvangen”. 36 Toen hij dit had gezegd, boog
hij zijn knieën, en bad met hen allen. 37 En
allen begonnen luide te wenen, vielen Paulus om
de hals, en omhelsden hem teder; 38 ze waren
vooral bedroefd, omdat hij gezegd had, dat ze
hem niet zouden weerzien. Daarna deden ze
hem uitgeleide naar het schip.

21
1 Toen we afscheid van hen hadden genomen,

en afgevaren waren, stevenden we rechtdoor
naar Kos, de volgende dag naar Rodus, en
vandaar naar Pátara. 2 Hier troffen we een
schip, dat naar Fenicië voer; we gingen aan
boord en staken in zee. 3 Toen we Cyprus in
het gezicht kregen, lieten we het links liggen,
zetten koers naar Syrië, en landden te Tyrus;
want daar moest het schip de lading lossen.
4We zochten daar de leerlingen op, en bleven er
zeven dagen lang; ze bezwoeren Paulus door den
Geest, niet naar Jerusalem te gaan 5 Nadat we
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er die dagen hadden doorgebracht, vertrokken
we, en reisden verder; allen vergezelden ons met
hun vrouwen en kinderen tot buiten de stad. Op
het strand knielden we neer in gebed; 6 toen
zeiden we elkander vaarwel. Wij bestegen het
schip, en zij keerden naar huis terug. 7 We
zeilden nu van Tyrus naar Ptolemaïs, waar we
onze zeereis ten einde brachten; we gingen
er de broeders begroeten, en vertoefden één
dag onder hen. 8 De volgende dag vertrokken
we weer, en kwamen te Cesarea aan. We
begaven ons naar het huis van Filippus, den
evangelist, een van de zeven en we bleven bij
hem; 9 hij had vier ongehuwde dochters, die
profetessen waren. 10 Terwijl we daar meerdere
dagen vertoefden, kwam er een profeet uit Judea
aan, Agabus genaamd. 11 Toen hij ons kwam
bezoeken, nam hij de gordel van Paulus, bond
zich handen en voeten, en sprak: Dit zegt de
Heilige Geest: “Zó zullen de Joden te Jerusalem
den man binden, wien deze gordel behoort, en
hem overleveren in de handen der heidenen”.
12 Toen we dit hoorden, drongen we met de
broeders dier plaats er op aan, dat hij niet naar
Jerusalem zou gaan. 13Maar Paulus antwoordde:
Waarom weent gij, en breekt mij het hart? Ik
ben immers bereid, mij te Jerusalem niet alleen
te laten binden, maar er zelfs te sterven voor
de naam van den Heer Jesus. 14 Daar hij zich
niet liet overhalen, hielden wij ook niet langer
aan, maar zeiden: De wil des Heren geschiede.
15 Na die dagen maakten we ons reisvaardig,
en gingen op naar Jerusalem. 16 Ook enige
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leerlingen van Cesarea gingen met ons mee, om
ons bij zekeren Mnason van Cyprus te brengen,
die reeds sedert lang een leerling was, en bij
wien we onderdak zouden vinden. 17 Toen
we te Jerusalem aankwamen, ontvingen ons de
broeders met blijdschap. 18 De volgende dag
ging Paulus met ons naar Jakobus, waar ook al
de priesters bijeen waren gekomen. 19 Na de
begroeting verhaalde hij in bijzonderheden, wat
God door zijn bemiddeling onder de heidenen
had verricht. 20 Toen ze dit hadden gehoord,
verheerlijkten ze God Toch zeiden ze hem: Ge
ziet, broeder, hoeveel duizenden Joden er zijn,
die gelovig zijn geworden, en die allen ijveraars
zijn voor de Wet. 21 Maar nu hebben ze van u
horen zeggen, dat ge afval van Moses leert aan
de Joden, die onder de heidenen leven, en hun
zegt, dat ze hun kinderen niet mogen besnijden,
of volgens onze gebruiken mogen leven 22 Wat
dus te doen? Ongetwijfeld komt er een talrijke
schare bijeen; want men zal vernemen, dat ge
gekomen zijt. 23 Doe derhalve, wat we u zeggen.
Onder ons bevinden zich vier mannen, die een
gelofte hebben gedaan. 24 Neem ze met u mee,
laat u gelijk met hen reinigen, en betaal voor hen
de kosten opdat ze zich het hoofd kunnen laten
scheren; dan zullen allen weten, dat het onwaar
is, wat ze over u hebben gehoord, maar dat ge
zelf de Wet onderhoudt. 25 Wat de heidenen be-
treft, die het geloof hebben aanvaard, we hebben
hun onze beslissing doen kennen, dat ze zich
moeten wachten voor afgodenvlees, voor bloed
en verstikt vlees, en voor ontucht. 26 Daarom
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nam Paulus de volgende dag de mannen met
zich mee, liet zich tegelijk met hen reinigen, ging
met hen de tempel binnen, en kondigde aan,
wanneer de dagen der gelofte geëindigd zouden
zijn, en het offer voor een ieder van hen zou
worden gebracht. 27 Maar toen de zeven dagen
bijna voorbij waren, zagen de Joden uit Azië hem
in de tempel. Ze joegen al het volk bijeen, grepen
hem vast, en gilden het uit: 28 “Israëlieten, te
hulp! Dit is de man, die overal iedereen leert
tegen het volk, tegen deWet en tegen deze plaats;
ook heeft hij heidenen in de tempel gebracht,
en deze plaats ontwijd.” 29 Want ze hadden
Trófimus, den Efesiër, in zijn gezelschap in de
stad gezien, en meenden nu, dat Paulus hem in
de tempel gebracht had. 30 Heel de stad kwam
in rep en roer, en het volk liep te hoop. Ze
maakten zich van Paulus meester, en sleurden
hem buiten de tempel, waarvan aanstonds de
deuren werden gesloten. 31 Terwijl ze hem
trachtten te doden, bereikte den legerhoofdman
het bericht, dat heel Jerusalem in opschudding
was. 32 Aanstonds nam hij soldaten en honderd-
mannen met zich mee, en snelde er heen. Zodra
men den hoofdman en de soldaten zag, hield
men op, Paulus te slaan. 33 De hoofdman kwam
naderbij, nam hem gevangen, en liet hem met
twee kettingen boeien. Nu onderzocht hij, wie
hij was, en wat hij gedaan had. 34 Maar uit de
hoop schreeuwde de een dit, de ander dat. Daar
hij dus door het rumoer niets zekers te weten
kon komen, gaf hij bevel, hem naar de burcht te
brengen. 35 Op de trappen moest hij zelfs door
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de soldaten worden gedragen om het opdringen
van het volk. 36Want de volkshoop bleef volgen,
en roepen: Weg met hem.

37 Juist toen Paulus de burcht zou worden
binnengebracht, zeide hij tot den hoofdman:
Mag ik u misschien iets zeggen? Hij antwoordde:
Kent ge grieks? 38 Zijt ge dan de Egyptenaar
niet, die laatst dat oproer heeft verwekt, en vier
duizend bandieten naar de woestijn met zich
mee heeft gelokt? 39 Paulus hernam: Ik ben
een jood, van Tarsus in Cilicië, burger ener stad,
die niet zonder betekenis is. Ik bid u, laat me
spreken tot het volk. 40 Toen hij verlof had
gegeven, ging Paulus op de trappen staan, en
wenkte met de hand tot het volk. En toen het
doodstil was geworden, sprak hij hen toe in het
hebreeuws, en zeide:

22
1 Mannen, broeders en vaders, luistert naar

wat ik u thans te mijner verdediging ga zeggen.
2 Toen ze hoorden, dat hij in het hebreeuws tot
hen sprak, werd het nog stiller. Hij vervolgde:
3 Ik ben een jood, geboren te Tarsus in Cilicië,
maar opgevoed in deze stad; aan de voeten van
Gamáliël ben ik geschoold volgens de strenge
uitleg der voorvaderlijke Wet, en werd ik een
ijveraar voor God, zoals gij dat allen heden zijt.
4 Daarom heb ik deze richting ten dode toe ver-
volgd, mannen en vrouwen in boeien geslagen
en in de gevangenis geworpen, 5 zoals ook de
hogepriester en heel de Raad kan getuigen. Zelfs
kreeg ik brieven van hen mee voor de broeders
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in Damascus; en ik reisde daarheen, om ook hen,
die zich daar bevonden, geboeid naar Jerusalem
te voeren, en hen te doen straffen. 6 Maar toen
ik op mijn reis Damascus naderde, bliksemde
eensklaps midden op de dag een schitterend licht
uit de hemel om mij heen. 7 Ik viel op de grond,
en hoorde een stem, die mij zeide: “Saul, Saul,
waarom vervolgt ge Mij?” 8 Ik antwoordde: “Wie
zijt Gij, Heer?” Hij sprak tot mij: “Ik ben Jesus
van Názaret, dien ge vervolgt”. 9 Mijn gezellen
zagen wel het licht, maar de stem van Hem, die
met mij sprak, hoorden ze niet 10 Toen zei ik:
“Heer, wat moet ik doen?” En de Heer sprak tot
mij: “Sta op, en ga naar Damascus; daar zal men
u alles zeggen, wat u gelast wordt”. 11 En daar ik
niet meer kon zien door de glans van dat licht,
namenmijn gezellenme bij de hand, en zó kwam
ik te Damascus aan. 12 Een zekere Ananias, een
vroom man naar de Wet, en in aanzien bij alle
Joden, die daar woonden, 13 kwam naar mij toe,
ging voor mij staan, en sprak: “Saul, broeder,
zie op”. En op hetzelfde ogenblik zag ik hem.
14 Hij vervolgde: De God onzer vaderen heeft
u voorbestemd, om zijn wil te leren kennen,
den Gerechte te zien, en de stem uit zijn mond
te vernemen. 15 Want ge zult voor Hem bij
alle mensen moeten getuigen, wat ge gezien en
gehoord hebt. 16 Nu dan, wat draalt ge? Sta op,
laat u dopen, en uw zonden afwassen onder aan-
roeping van zijn Naam. 17 Toen ik te Jerusalem
was teruggekeerd, en eens in de tempel aan het
bidden was, geraakte ik in geestverrukking. 18 Ik
zag Hem, en Hij sprak tot mij: “Haast u, en
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vertrek aanstonds uit Jerusalem; want van u
zal men geen getuigenis over Mij aanvaarden”.
19 Ik zeide: Heer, ze weten toch, dat ik het
was, die allen, die in U geloofden, gevangen liet
nemen en in de synagogen liet geselen; 20 en dat
ik er bij stond, toen het bloed werd vergoten
van Stéfanus, uw getuige; dat ik er behagen in
had, en de kleren bewaarde van hen, die hem
doodden. 21 Maar Hij sprak tot mij: “Ga heen;
want Ik zal u zenden ver weg naar de heidenen”.
22 Tot zo ver hadden ze naar hem geluisterd;
maar nu schreeuwden ze het uit: Weg met hem
van de aarde; want hij is niet waard, dat hij
leeft. 23 Ze huilden, rukten zich de kleren af, en
wierpen stof in de lucht. 24 Nu gaf de hoofdman
bevel, hem in de burcht te voeren, en hem door
geselen tot bekentenis te brengen, opdat hij te
weten zou komen, waarom ze zo tegen hem te
keer bleven gaan. 25 Maar toen men Paulus had
uitgestrekt, om hem te binden, zei hij tot den
aanwezigen honderdman: Is het u geoorloofd,
een romeins burger te geselen, die zelfs niet
eens veroordeeld is? 26 Toen de honderdman
dit hoorde, ging hij den hoofdman berichten,
en zeide: Wat gaat ge beginnen; die man is
een Romein! 27 De hoofdman ging er naar toe,
en zei hem: Zeg me, zijt ge een Romein? Hij
antwoordde: Ja! 28 De hoofdman hernam: Ik
heb me dat burgerrecht voor veel geld moeten
kopen. Welnu, sprak Paulus, en ik heb het door
geboorte verkregen. 29 Nu lieten zijn pijnigers
hem aanstonds met rust; en nu de hoofdman
wist, dat hij Romein was, werd hij bang, ook
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omdat hij hem had laten boeien. 30 Daar hij
echter nauwkeurig wilde weten, waarvan hij
door de Joden beschuldigd werd, liet hij hem
de volgende dag uit de gevangenis halen, en
gaf hij bevel, dat de opperpriesters en heel de
Hoge Raad bijeen zouden komen. Toen bracht
hij Paulus er heen, en stelde hem in hun midden.

23
1 Paulus vestigde zijn blikken op de Raad, en

sprak: Mannen broeders, met een volkomen
zuiver geweten heb ik voor God gewandeld tot
op de dag van vandaag. 2 Maar de hogepriester
Ananias gebood aan de omstanders, hem op
de mond te slaan. 3 Toen zei Paulus tot hem:
God zal u slaan witgepleisterde muur. Ge zit
hier, om mij te richten volgens de Wet, en
tegen de Wet in geeft ge bevel, mij te slaan.
4 Maar de omstanders zeiden: Den hogepriester
scheldt ge uit? 5 Paulus zeide: Ik wist niet
broeders, dat hij de hogepriester was; want er
staat geschreven “Een overste van uw volk zult
gij niet verwensen”. 6 Daar Paulus wist, dat
de Hoge Raad voor een deel uit sadduceën en
voor een ander deel uit farizeën bestond, riep
hij uit: Mannen broeders, ik ben een farizeër
en een zoon van farizeën; om de hoop op de
verrijzenis der doden sta ik terecht. 7 Toen
hij dit had gezegd, ontstond er twist tussen
farizeën en sadduceën, en de vergadering raakte
verdeeld. 8 Want de sadduceën zeggen, dat
er geen verrijzenis bestaat ook geen engelen
of geesten; maar de farizeën nemen die beide
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punten aan. 9 Er ontstond een geweldig rumoer.
En sommige schriftgeleerden van de partij der
farizeën stonden op, en riepen op heftige toon:
We vinden niets kwaad in die man; misschien
heeft er wel een geest of een engel tot hem
gesproken. 10 Toen nu de twist nog heftiger
werd, en de hoofd. man begon te vrezen, dat
Paulus door hen zou worden verscheurd, gebood
hij aan de soldaten, naar beneden te komen,
hem uit hun midden weg te halen, en naar de
burcht te geleiden. 11De nacht daarop verscheen
hem de Heer, en sprak: Houd goede moed.
Want zoals gij te Jerusalem van Mij hebt getuigd,
zo moet gij het ook te Rome doen. 12 Toen
het dag was geworden, vormden enige Joden
een complot, en bezwoeren onder ede, te eten
noch te drinken, eer ze Paulus hadden gedood.
13 Het waren er meer dan veertig, die deze
samenzwering hadden gesmeed. 14 Ze gingen nu
tot de opperpriesters en oudsten, en zeiden: We
hebben onder ede gezworen, niets te gebruiken,
eer we Paulus hebben gedood. 15 Richt dus
tezamen met de Hoge Raad het verzoek tot den
hoofdman, dat hij hem opnieuw voor u laat
brengen, onder voorwendsel, dat gij zijn zaak
nauwkeurig wilt onderzoeken. Wij staan klaar,
hem te doden, eer hij bij u is. 16 Maar de zoon
van Paulus’ zuster had van de aanslag gehoord;
hij kwam de burcht binnengelopen, en deelde
het aan Paulus mee. 17 Paulus riep een der
honderdmannen, en zei: Breng dien jongeman
naar den hoofdman; want hij heeft hem iets
mede te delen. 18 Deze nam hem mee, bracht
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hem bij den hoofdman, en sprak: De gevangene
Paulus heeft me laten roepen, en me verzocht,
dien jongeman bij u te brengen, omdat hij u iets
te zeggen heeft. 19De hoofdman vatte hem bij de
hand, nam hem terzijde, en vroeg hem: Wat hebt
ge mij te vertellen? 20Hij zeide: De Joden hebben
afgesproken, u te verzoeken, om Paulus morgen
voor de Hoge Raad te brengen, onder voor-
wendsel, dat ze zijn zaak nauwkeuriger willen
onderzoeken. 21 Geloof ze niet. Want meer dan
veertig mannen hebben tegen hem een aanslag
beraamd, en hebben onder ede gezworen, niet te
eten of te drinken, eer ze hem hebben gedood;
nu staan ze gereed, en wachten uw beslissing
af. 22De hoofdman liet den jongeman heengaan,
maar legde hem op, aan niemand te zeggen,
dat hij hem dit had verteld. 23 Toen riep hij
twee honderdmannen, en zeide tot hen: Houdt
tweehonderd soldaten, zeventig ruiters en twee-
honderd lansdragers gereed, om tegen het derde
uur van de nacht naar Cesarea te vertrekken.
24 Laat ze ook voor lastdieren zorgen, om daarop
Paulus veilig naar den landvoogd Felix te bren-
gen. 25 Want de overste was bang dat de Joden
hem zouden oplichten en doden, en dat hij
dan zelf beschuldigd zou worden, met geld te
zijn omgekocht.) 26 Hij schreef een brief van
de volgende inhoud: Claudius Lúsias aan den
edelen landvoogd Felix, heil! 27 Toen deze man
door de Joden gegrepen en bijna vermoord was,
ben ik met het krijgsvolk tussenbeide gekomen
en heb hem ontzet, omdat ik gehoord had, dat
hij Romein was 28 Daar ik wilde weten, waarvan
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ze hem beschuldigden, heb ik hem voor de
Hoge Raad gebracht. 29 Daar bevond ik, dat
hij beschuldigd werd om twistvragen hunner
Wet, maar dat hem niets werd ten laste gelegd,
waarop doodstraf of gevangenis staat. 30 Daar
men mij echter berichtte, dat er een aanslag
tegen hem werd beraamd, heb ik hem aanstonds
naar u gezonden, en tegelijk zijn beschuldigers
doen weten, dat ze hun aanklacht tegen hem
bij u moeten indienen. Vaarwel. 31 Volgens
ontvangen bevel voerden de soldaten ‘s nachts
Paulus weg, en brachten hem naar Antipatris.
32 De volgende dag lieten ze de ruiters met hem
verder trekken, en keerden zelf terug naar de
burcht. 33Na aankomst te Cesarea overhandigde
men de brief aan den landvoogd, en stelde ook
Paulus te zijner beschikking. 34 Hij las de brief,
en vroeg, uit welke provincie hij was. Toen
hij vernam, dat hij van Cilicië was, 35 zeide hij
hem: Ik zal u in verhoor nemen, zodra ook uw
beschuldigers zijn aangekomen. En hij gaf bevel,
hem in het rechthuis van Herodes gevangen te
houden.

24
1 Vijf dagen later kwam de de hogepriester

Ananias met enige oudsten, vergezeld van een
advocaat, Tertullus genaamd, om Paulus bij
den landvoogd aan te klagen. 2 Toen deze
vóórgeroepen was, begon Tertullus zijn aan-
klacht in deze vorm: Dat wij, dank zij u,
volkomen vrede genieten, en dat door uw beleid
veel verbeteringen voor dit volk tot stand zijn
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gekomen, 3 dat, edele Felix, erkennen we met
grote dankbaarheid altijd en overal. 4 Maar om
u niet te lang op te houden, bid ik u, met uw
gewone welwillendheid een ogenblik naar ons
te luisteren. 5 We hebben namelijk bevonden,
dat deze man een pest is; dat hij onrust stookt
onder de Joden van heel de wereld; dat hij een
voorman van de sekte der Nazareërs is; 6 en dat
hij zelfs heeft getracht, de tempel te ontwijden.
We hebben hem dus gegrepen, en wilden hem
oordelen naar onze Wet. 7 Maar de hoofdman
Lúsias is tussenbeide gekomen, heeft hem met
groot geweld aan onze handen ontrukt, 8 en zijn
aanklagers gelast, voor u te verschijnen. Zo
ge hem er naar vraagt, kunt ge zelf alles van
hem te weten komen, waarvan wij dezen hier
beschuldigen. 9 De Joden vielen hem bij, en
verzekerden, dat het inderdaad zó was. 10 Op
een wenk van den landvoogd, dat Paulus mocht
spreken, antwoordde hij aldus Daar ik weet, dat
gij sedert vele jaren rechter zijt over dit volk, ga
ik welgemoed mij verantwoorden. 11 Ge kunt u
vergewissen, dat het niet meer dan twaalf dagen
geleden is, dat ik naar Jerusalem ben gekomen,
om te aanbidden. 12 Ook heeft men mij met
niemand zien redetwisten of een volksoploop
zien verwekken, noch in de tempel, noch in de
synagogen, 13 noch in de stad. Ook kunnen ze u
niet bewijzen, waarvan ze mij nu beschuldigen.
14 Maar dit beken ik u wel: Ik dien den God
onzer vaderen volgens de richting, die zij ketterij
gelieven te noemen, ofschoon ik toch alles geloof,
wat in de Wet en de Profeten geschreven staat.



Handelingen 24:15 lxxviii Handelingen 24:25

15 Op God heb ik de hoop gebouwd, die ze
zelf ook delen, dat er een verrijzenis zal zijn
van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 16 En
daarom doe ik mijn best, altijd een onbesmet
geweten te hebben voor God en voor de mensen.
17 Welnu, na een afwezigheid van meerdere
jaren keerde ik terug, om aalmoezen aan mijn
volk te brengen, en om offers op te dragen.
18 Terwijl ik me hiertoe aan het reinigen was,
vonden enige Joden uit Azië mij in de tempel; dus
zonder volksoploop en zonder rumoer. 19 Die
lieden dus hadden eigenlijk voor u moeten
verschijnen, en mij in staat van beschuldiging
stellen, zo ze iets tegen mij hadden in te brengen.
20Of laten zij hier eens zeggen, aan welk misdrijf
ze mij schuldig hebben bevonden, toen ik voor
de Hoge Raad ben verschenen; 21 of het moest
gaan over dat éne woord, dat ik uitriep, toen
ik in hun midden stond: Om de verrijzenis der
doden sta ik thans voor u terecht. 22 Ofschoon
Felix zeer goed bekend was met al wat deze
richting betrof, verdaagde hij toch het proces, en
zeide tot hen: Wanneer de overste Lúsias hier
is gekomen, zal ik uw zaak onderzoeken. 23 Hij
beval den honderdman, hem wel gevangen te
houden, maar het hem niet moeilijk te maken,
en niemand van zijn vrienden te beletten, hem
te verzorgen. 24 Enige dagen later lieten Felix en
zijn vrouw Drusilla, die een jodin was, Paulus
ontbieden, en hoorden hem over het geloof in
Christus Jesus. 25 Maar toen hij sprak van
rechtvaardigheid, kuisheid en het toekomstig
oordeel, werd Felix bang, en zeide: Ga nu maar
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heen; als ik tijd heb, zal ik u weer laten roepen.
26 Hij hoopte meteen, dat Paulus hem geld zou
geven; ook daarom ontbood hij hem vaak, en
onderhield zich met hem. 27 Maar na verloop
van twee jaren kreeg Felix tot opvolger Pórcius
Festus. En daar Felix de Joden aan zich wilde
verplichten, liet hij Paulus in de gevangenis
achter.

25
1Toen Festus in de provincie was aangekomen,

ging hij drie dagen later van Cesarea naar
Jerusalem. 2 Daar kwamen de opperpriesters
en de aanzienlijksten onder de Joden Paulus bij
hem aanklagen, 3 en verzochten als gunst, dat hij
hem naar Jerusalem zou laten ontbieden. Want
ze wilden hem een hinderlaag leggen, om hem
onderweg te vermoorden. 4 Festus antwoordde,
dat Paulus te Cesarea in hechtenis bleef, maar
dat hij zelf spoedig daarheen zou vertrekken.
5 Laat dan, zeide hij, de voornaamsten onder
u met mij meegaan, en den man in staat van
beschuldiging stellen, zo hij enig misdrijf begaan
heeft. 6 Nadat hij niet langer dan acht of
tien dagen onder hen had vertoefd, keerde hij
naar Cesarea terug. De volgende dag hield
hij rechtszitting, en gaf bevel, Paulus voor te
brengen. 7 Toen hij verschenen was, plaatsten
de Joden, die uit Jerusalem waren gekomen,
zich om hem heen, en brachten vele en zware
beschuldigingen tegen hem in, die ze echter
niet konden bewijzen; 8 terwijl Paulus in zijn
verdediging aantoonde, dat hij noch tegen de wet
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van de Joden, noch tegen de tempel, noch tegen
den keizer iets had misdreven. 9 Daar Festus
echter de Joden aan zich wilde verplichten,
antwoordde hij Paulus, en sprak: Wilt ge naar
Jerusalem gaan, en daar in mijn bijzijn over dit
alles terecht staan? 10 Maar Paulus zeide: Ik
sta voor de rechterstoel van Caesar daar moet
ik geoordeeld worden. Tegen de Joden heb ik
niets misdreven, zoals ook gij heel goed weet.
11 Zo ik schuldig ben en iets heb misdreven,
waarop de doodstraf staat, dan weiger ik niet te
sterven. Maar zo er niets staande blijft van al
de beschuldigingen, die ze tegen mij inbrengen,
dan heeft niemand het recht, mij aan hen uit te
leveren, om hun te gelieven. Ik beroep me op
Caesar. 12 Toen antwoordde Festus in overleg
met zijn Raad: Op Caesar hebt ge u beroepen, tot
Caesar zult ge gaan. 13Enige dagen later kwamen
koning Agrippa en Bernike naar Cesarea, om
Festus hun opwachting te maken. 14 En daar
ze er langere tijd vertoefden, legde Festus den
koning de zaak van Paulus voor, en sprak:
Hier is een man, dien Felix gevangen heeft
achtergelaten, 15 en tegen wien de opperpriesters
en de oudsten der Joden tijdens mijn verblijf te
Jerusalem beschuldigingen hebben ingebracht,
en wiens veroordeling ze hebben geëist. 16 Ik
heb hun geantwoord, dat de Romeinen niet
gewoon zijn, iemand uit te leveren, voordat de
beschuldigde zijn aanklagers vóór zich gezien
heeft, en gelegenheid heeft gehad, zich tegen de
aanklacht te verdedigen. 17 Ze zijn dus met mij
meegekomen, en zonder uitstel heb ik reeds de
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volgende dag zitting gehouden, en den man laten
voorbrengen. 18 Maar zijn aanklagers, die hem
omringden, brachten geen enkele beschuldiging
in, waarin ik een misdaad kon zien; 19 doch ze
twistten met hem over enige punten van hun
eigen geloof, en over een zekeren Jesus, die
gestorven is, en van wien Paulus beweert, dat
Hij leeft. 20 Daar ik met dergelijke twistvragen
verlegen zat, vroeg ik hem, of hij naar Jerusalem
wilde gaan, en daar over dit alles te recht wilde
staan. 21 Maar Paulus ging in hoger beroep, en
eiste voor de rechtbank van Augustus te worden
gebracht. Ik heb dus bevolen, hem in hechtenis
te houden, totdat ik hem naar Caesar zal zenden.
22 Agrippa zeide tot Festus: Ik zou ook zelf dien
man wel eens willen horen. Morgen, antwo-
ordde hij, zult ge hem horen. 23De volgende dag
kwam dan Agrippa en Bernike met grote praal,
en in begeleiding van de krijgsoversten en van de
aanzienlijkste mannen der stad, de gehoorzaal
binnen, en werd op Festus’ bevel ook Paulus
binnengebracht. 24 En Festus sprak: Koning
Agrippa, en gij allen, die hier tegenwoordig zijt:
gij ziet hier den man, over wien het ganse volk
der Joden zich bij mij is komen beklagen, te
Jerusalem en hier, en luid heeft geschreeuwd,
dat hij niet langer mocht leven. 25 Maar ik
heb bevonden, dat hij niets heeft bedreven, dat
de doodstraf verdient. Daar hij zich echter op
Caesar heeft beroepen, heb ik besloten, hem op
te zenden. 26 Maar nu weet ik eigenlijk niets
bepaalds over hem aan den heer te berichten.
Daarom heb ik hem voor u allen gebracht, en
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vooral voor u, koning Agrippa, om na afloop
van het verhoor te weten, wat ik schrijven moet.
27 Want het lijkt me onzinnig, een gevangene
op te zenden, en niet op te geven, waarvan hij
beschuldigd wordt.

26
1 Nu sprak Agrippa tot Paulus: Ge hebt verlof,

u te verdedigen. Toen strekte Paulus zijn hand
uit, en sprak te zijner verdediging: 2 Ik acht
me gelukkig, koning Agrippa, dat ik heden in
de gelegenheid ben, mij voor u te rechtvaardi-
gen op alle punten, waarvan ik door de Joden
beticht word; 3 en dit des te meer, omdat gij
alle gebruiken en strijdvragen der Joden kent.
Daarom bid ik u, mij geduldig aan te horen. 4Wat
mijn vroeger leven betreft, dat is aan alle Joden
bekend, daar ik het van jongsaf aan onder mijn
volk te Jerusalem heb doorgebracht. 5 Ze weten,
als ze het maar willen getuigen, dat ik van de
aanvang af naar de strengste richting van onze
godsdienst als farizeër heb geleefd. 6En thans sta
ik terecht om de verwachting van de Belofte, die
God aan onze vaderen deed, 7 en wier vervulling
onze twaalf stammen vol hoop tegemoet blijven
zien, door God dag en nacht met ijver te dienen.
Om die verwachting, o koning, word ik door de
Joden beschuldigd. 8 Wat ongelovigs vindt gij er
in, dat God doden doet verrijzen? 9Om opmijzelf
terug te komen: ik meende dus, dat het mijn
plicht was, zeer vijandig op te treden tegen de
naam van Jesus van Názaret. 10 Dat heb ik dan
ook te Jerusalem gedaan. Door de opperpriesters
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gemachtigd, heb ik een groot aantal heiligen
in de gevangenis geworpen; en als ze ter dood
werden gebracht, stemde ik er voor. 11 In alle
synagogen heb ik ze vaak gekastijd, en ze tot
godslastering trachten te dwingen. Mijn woede
kende geen grenzen; ik heb ze vervolgd tot in de
steden van het buitenland. 12Met dat doel reisde
ik naar Damascus met volmacht en opdracht van
de opperpriesters. 13 Nog was ik op weg, toen
ik, o koning, op klaarlichte dag een licht uit de
hemel, dat de glans van de zon overtrof, om mij
en mijn gezellen zag bliksemen. 14 We vielen
allen neer op de grond, en ik hoorde een stem,
die in het hebreeuws tot mij sprak: “Saul, Saul,
waarom vervolgt geMij? Het valt u hard, terug te
slaan tegen de prikkel”. 15 Ik antwoordde: “Wie
zijt Gij, Heer”? En de Heer sprak: Ik ben Jesus,
dien ge vervolgt. 16 Maar richt u op, en sta op
uw voeten. Want hiertoe ben Ik u verschenen,
om u aan te stellen tot dienaar en getuige van
wat ge gezien hebt, en van wat Ik u zal laten
zien. 17 Ik heb u afgezonderd van het volk en van
de heidenen. Ik zend u tot hen, 18 om hun ogen
te openen, hen van de duisternis tot het licht
te bekeren, en van de macht van den satan tot
God; opdat ze, door in Mij te geloven, vergiffenis
der zonden bekomen, en een erfdeel te midden
der heiligen. 19 Daarom, koning Agrippa, ben
ik nooit ongehoorzaam geweest aan dit hemels
visioen. 20 Maar ik heb gepreekt eerst aan de
Joden van Damascus en van Jerusalem en van
heel het joodse land, later ook aan de heidenen,
dat ze zich zouden bekeren en zich wenden tot
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God, door waardige werken van boete te doen.
21 En daarom hebben de Joden mij in de tempel
gegrepen, en getracht mij te doden. 22Maar door
Gods bijstand geholpen, houd ik stand tot op
deze dag toe, en leg ik getuigenis af voor klein
en groot. Maar ik leer niets anders, dan wat
de profeten en Moses hebben voorspeld: 23 dat
de Christus moest lijden, en als de eerste uit
de opstanding der doden, het licht zou brengen
aan het volk en de heidenen. 24 Terwijl hij zich
zó aan het verdedigen was, viel Festus uit: Ge
raaskalt Paulus; uw grote geleerdheid maakt u
waanzinnig. 25 Maar Paulus sprak: Ik ben niet
waanzinnig, edele Festus, maar ik spreek woor-
den van waarheid en wijsheid. 26 Want de kon-
ing weet van al die dingen, en ik spreek er hem
dus vrijmoedig over. Ik ben er zeker van, dat
niets daarvan hem onbekend is gebleven; want
het is niet in een uithoek gebeurd. 27 Gelooft
ge aan de profeten, koning Agrippa? Ik weet,
dat ge er aan gelooft. 28 Agrippa zeide tot
Paulus: Ge zoudt me haast overhalen, christen
te worden. 29 En Paulus weer: Ik zou tot God
willen bidden, dat nu of later gij niet alleen, maar
allen, die mij heden aanhoren, mogen worden
juist zoals ik, uitgezonderd deze boeien. 30 Nu
stonden de koning, de landvoogd, Bernike, en
allen die bij hen hadden gezeten, op, 31 en zeiden
bij het heengaan onder elkander: Deze man
heeft niets gedaan, wat dood of boeien verdient.
32 En Agrippa zeide tot Festus: Deze man had
vrijgelaten kunnen worden, zo hij zich niet had
beroepen op Caesar.
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27
1Toen tot onze afvaart naar Italië beslotenwas,

werd Paulus met enige andere gevangenen aan
een honderdman van de keizerlijke legerafdeling
toevertrouwd; zijn naam was Július. 2 We
gingen aan boord van een adramutteens schip,
dat de kustplaatsen van Azië zou aandoen; en
we lichtten het anker, toen ook de Macedóniër
Aristarchus van Tessalonika zich bij ons had
gevoegd. 3 De volgende dag gingen we te Sidon
aan land, en Július, die Paulus heel welwillend
bejegende, stond hem toe, zijn vrienden te
bezoeken, en zich door hen te laten verzorgen.
4 Toen we vandaar vertrokken waren, zeilden
we langs Cyprus heen, omdat de wind ons tegen
was. 5We staken de zee langs Cilicië en Pamfúlië
over, en kwamen te Mura in Lúkië aan. 6 Hier
vond de honderdman een alexandrijns schip, dat
naar Italië zeilde, en waarop hij ons overbracht.
7Na veel dagen langzaam varen kwamen wemet
moeite op de hoogte van Knidus; en daar de wind
ongunstig bleef, stevenden we langs Kreta heen
ter hoogte van Salmone, 8 zeilden met moeite
langs de kusten, en kwamen aan een plaats,
Goede Havens genaamd, in de nabijheid van de
stad Lasea. 9 Daar er intussen veel tijd was ver-
lopen, en de scheepvaart reeds onveilig werd, nu
ook de vastentijd al voorbij was, waarschuwde
Paulus hen, 10 en sprak: Mannen, ik voorzie,
dat de vaart zal geschieden met gevaar en
grote schade, niet alleen voor de lading en
het schip, maar ook voor ons leven. 11 Maar
de honderdman had meer vertrouwen op den
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stuurman en den schipper, dan op het zeggen
van Paulus. 12 En daar de haven ook niet goed
was gelegen, om er te overwinteren, vonden
de meesten het beter, van daar weg te varen,
om zo mogelijk Fenix te bereiken, een haven
van Kreta, die naar het zuid- en noordwesten
uitziet, en daar te overwinteren. 13 Toen er nu
een zachte zuidenwind opstak, meenden ze hun
plan te kunnen volbrengen; ze lichtten het anker,
en zeilden de kust van Kreta langs. 14 Maar al
heel spoedig sloeg over het eiland een hevige
stormwind neer, die Eurákulon wordt genoemd.
15Met geweld werd het vaartuig meegesleurd, en
kon geen koers meer houden we gaven het op,
en lieten ons drijven. 16 Onder beschutting van
een klein eiland, Klauda genaamd, slaagden we
er met moeite in, de sloep meester te worden,
17 en op te halen; men legde de noodkabels aan,
en sloeg ze om het schip uit vrees op de Surtis
te stoten, haalde men het takelwerk neer, en
zwalkte zó hulpeloos rond. 18 Geweldig bleef
de storm ons beuken. De volgende dag wierp
men de lading in zee, 19 en de derde dag uit
eigen beweging ook het scheepstuig overboord.
20 Meerdere dagen was er zon noch sterren te
zien; en zo hevig woedde de storm, dat ons alle
hoop op redding ontzonk. 21 Toen men reeds
lang niet meer had gegeten, ging Paulus in hun
midden staan, en sprak: Mannen, men had naar
mij moeten luisteren, en niet van Kreta moeten
vertrekken, en dit gevaar en deze schade moeten
voorkomen. 22 Maar nu raad ik u aan, goede
moed te houden; niemand van u zal het leven
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verliezen, alleen het schip gaat verloren. 23Want
deze nacht verscheen mij een engel van den God,
wien ik toebehoor en dien ik aanbid, 24 en hij
sprak tot mij: “Vrees niet, Paulus; ge moet voor
Caesar verschijnen; daarom behoudt God om u
allen, die met u op het schip zijn”. 25 Mannen,
houdt dus goede moed; want dit vertrouwen heb
ik op God, dat het gebeuren zal, zoals mij gezegd
is. 26 Maar we moeten schipbreuk lijden, ergens
op een eiland. 27 In de veertiende nacht, dat we
rondzwalkten in de Adriatische Zee, meende het
scheepsvolk tegen middernacht te bespeuren,
dat men land begon te naderen. 28 Ze wierpen
het dieplood uit, en peilden twintig vademen;
wat verder wierpen ze het opnieuw, en peilden
er vijftien. 29Uit vrees, dat we ergens op klippen
zouden stoten, wierpen ze van de achtersteven
vier ankers uit, en wachtten in spanning de
dageraad af. 30 Maar toen het scheepsvolk van
het schip wilde vluchten, en de sloep in zee
liet onder voorwendsel, ook van de voorsteven
ankers te willen uitbrengen, 31 zei Paulus tot den
honderdman en tot de soldaten: Als zij niet op
het schip blijven, dan is er voor u geen redding.
32 Toen kapten de soldaten de touwen van de
sloep, en lieten haar in zee vallen. 33 Tegen het
aanbreken van de dag spoorde Paulus allen aan,
iets te gebruiken, en sprak: Het is vandaag de
veertiende dag, dat gij in gespannen verwachting
zit, zonder te eten of iets te gebruiken. 34Daarom
raad ik u aan, wat voedsel te nemen; want dat
is nodig voor uw behoud. Neen, geen haar
van uw hoofd zal verloren gaan, van niemand
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van u. 35 Toen hij dit had gezegd, nam hij
brood, dankte God in het bijzijn van allen, brak
het, en begon te eten. 36 Nu schepten allen
moed, en ook zij begonnen te eten. 37 Allen
tezamen waren ze met twee honderd zes en
zeventig mensen aan boord. 38 Nadat ze waren
verzadigd, wierpen ze de voorraad in zee, om
het schip te ontlasten. 39 Toen het dag was
geworden, herkenden ze het land wel niet, maar
bespeurden ze toch een bocht met een strand,
en besloten, zo mogelijk daar het schip te doen
stranden. 40 Ze kapten de ankers, en wierpen
die in zee; tegelijk maakten ze de banden der
stuurriemen los, hesen de fok voor de wind, en
hielden aan op het strand. 41 Maar ze stieten
op een landtong, en leden er schipbreuk; de
voorsteven raakte vast en bleef onbeweeglijk,
doch de achtersteven sloeg door de branding
uiteen. 42 Nu wilden de soldaten de gevangenen
doden, opdat er niemand zou wegzwemmen en
ontsnappen. 43Maar de honderdman, die Paulus
wilde redden, belette hun plan. Hij beval, dat
allen, die konden zwemmen, het eerst overboord
zouden springen, en aan land zouden trachten te
komen; 44 na hen de overigen op planken en op
de wrakken van het schip. En zó kwamen allen
behouden aan land.

28
1 Toen we gered waren, vernamen we, dat

het eiland Malta heette. De eilandbewoners be-
wezen ons een buitengewone menslievendheid;
2want ze namen ons allen op, en staken een vuur
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aan, omdat het regende en koud was. 3 Terwijl
Paulus een hoop dor hout bijeenraapte en op het
vuur wierp, schoot er door de hitte een adder
uit, en beet zich vast aan zijn hand. 4 Toen de
inlanders het dier aan zijn hand zagen hangen,
zeiden ze tot elkander: Die man is zeker een
moordenaar; want zelfs na zijn redding uit zee,
laat de Gerechtigheid hem niet in leven. 5 Maar
hij schudde het dier van zich af in het vuur, en
ondervond er hoegenaamd geen letsel van. 6 Zij
verwachtten, dat hij zou opzwellen of plotseling
dood zou vallen; maar toen ze na lang wachten
zagen, dat hem niets deerde, kwamen ze tot
andere gedachten, en zeiden, dat hij een godwas.
7 In de nabijheid was een landgoed gelegen, dat
aan den bevelhebber van het eiland behoorde,
die Públius heette. Deze nam ons welwillend
op, en verleende ons gastvrijheid, drie dagen
lang. 8 Juist lag toen de vader van Públius met
koorts en buikloop te bed. Paulus ging naar hem
toe, sprak een gebed, legde hem de handen op,
en genas hem. 9 Nu kwamen ook de overige
zieken van het eiland, en werden genezen. 10 Ze
bewezen ons grote eer, en bij onze afvaart
voorzagen ze ons van alles wat we behoefden.
11 Drie maanden later gingen we aan boord
van een alexandrijns schip, dat op het eiland
overwinterd had, en de Dioskuren als kenteken
droeg. 12 We gingen te Syracuse aan wal, en
bleven er drie dagen lang. 13 Vandaar zetten we
koers langs de kust, en kwamen te Régium aan.
‘s Anderendaags kregen we zuidenwind, en een
dag later bereikten we Putéoli. 14Hier troffen we
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broeders aan, die ons verzochten, zeven dagen
bij hen te blijven. Zo trokken we naar Rome op.
15Ook vandaar kwamen de broeders, die van ons
hadden gehoord, ons tegemoet tot Appii Forum
en Tres Tabernae. Toen Paulus hen zag, dankte
hij God en vatte moed. 16 Toen we te Rome
waren gekomen, werd aan Paulus toegestaan,
een eigen woning te betrekken, met den soldaat,
die hem moest bewaken. 17 Drie dagen later liet
hij de voornaamsten der Joden ontbieden; en
toen ze bijeen waren, sprak hij hen toe: Mannen
broeders, ofschoon ik niets heb misdaan tegen
het volk of tegen de gewoonten der vaderen, ben
ik toch in Jerusalem gevangen genomen, en in
de handen der Romeinen overgeleverd. 18 Die
hebben me dan ook verhoord, en wilden me in
vrijheid stellen, omdat ik niets had misdreven,
waar de doodstraf op staat. 19 Maar omdat de
Joden zich bleven verzetten, was ik genoodzaakt,
mij op Caesar te beroepen; dus volstrekt niet,
omdat ik mijn volk van iets wil beschuldigen
20 Ziedaar, waarom ik u heb ontboden, om u te
zien, en te zeggen: Waarachtig, het is om Israëls
Verwachting, dat ik deze keten draag. 21 Ze zei-
den tot hem: Wij hebben over u geen brieven uit
Judea ontvangen; ook is er geen van de broeders
gekomen, die iets verkeerds over u heeft bericht
of gezegd. 22 We achten het dus billijk, van u
te vernemen, wat uw denkbeelden zijn. Want
van die sekte is ons slechts bekend, dat ze overal
tegenspraak ontmoet. 23 Ze bepaalden hem dus
een dag, en kwamen toen in grote getale bijeen
in zijn woning. En van, s morgens vroeg tot
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‘s avonds laat gaf hij hun uitleg, getuigde hun
van het koninkrijk Gods, en leverde hun het
bewijs over Jesus uit de Wet van Moses en uit de
Profeten. 24 Sommigen geloofden wat hij zeide,
anderen echter geloofden het niet. 25 Onder
elkander onenig gingen ze uiteen. Toen sprak
Paulus dit éne woord: Terecht heeft de Heilige
Geest door den profeet Isaias tot onze vaderen
gesproken 26 Ga tot dit volk en zeg: Met de oren
zult ge horen, en niet verstaan; En scherp zult
ge zien, en niet inzien. 27 Want verstokt is het
hart van dit volk, En hun oren zijn hardhorig,
En hun ogen gesloten; Opdat ze niet zouden zien
met de ogen, En horen met de oren, En verstaan
met het hart; Opdat zij zich niet zouden bekeren,
En Ik hen zou genezen. 28 Weet dan, dat dit heil
van God tot de heidenen is gezonden; zij zullen
luisteren. 29 En terwijl hij dit zeide, gingen de
Joden heen, en twistten heftig onder elkander.
30 Hij bleef twee volle jaren in het huis, dat
hij gehuurd had, en ontving er allen, die hem
bezochten. 31 Hij preekte het koninkrijk Gods,
en leerde over den Heer Jesus Christus in alle
vrijmoedigheid en ongehinderd.
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