
Handelingen 2 
36 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat 
God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, 
namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.  
37En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het 
hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere 
apostelen: Wat moeten wij doen, 
mannenbroeders? 38En Petrus zei tegen hen:  > 

Hand. 2: 36-eind HSV 



Handelingen 2 
Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de 
Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de 
zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest 
ontvangen. 39Want voor u is de belofte en voor uw 
kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de 
Heere, onze God, ertoe roepen zal. 40En met veel 
meer andere woorden legde hij getuigenis af en 
spoorde hij hen aan met de woorden:                    > 

Hand. 2: 36-eind HSV 



Handelingen 2 
Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! 41Zij nu 
die zijn woord met vreugde aannamen, werden 
gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden 
er op die dag aan hen toegevoegd. 42En zij 
volhardden in de leer van de apostelen en in de 
gemeenschap, in het breken van het brood en in de 
gebeden. 43En er kwam vrees over iedereen;  > 

Hand. 2: 36-eind HSV 



Handelingen 2 
en er werden veel wonderen en tekenen door de 
apostelen gedaan. 44En allen die geloofden, waren 
bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; 
45en zij verkochten hun bezittingen en 
eigendommen en verdeelden die onder allen, naar 
dat ieder nodig had. 46En zij bleven dagelijks 
eensgezind in de tempel bijeenkomen,  > 

Hand. 2: 36-eind HSV 



Handelingen 2 
en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen 
zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in 
eenvoud van hart; 47en zij loofden God en vonden 
genade bij heel het volk. En de Heere voegde 
dagelijks mensen die gered werden, aan de 
gemeente toe. << 

  

Hand. 2: 36-eind HSV 



Handelingen 2 
37En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart 
geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere 
apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 
38En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u 
gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot 
vergeving van de zonden; en u zult de gave van de 
Heilige Geest ontvangen. 

  

Hand. 2: 37-38 HSV 



Handelingen 2 
..´allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft 
Hij macht gegeven kind van God te worden, 
namelijk die in Zijn naam geloven´  

  

Joh. 1: 12 HSV 



Handelingen 2 
24 Maar Jezus is uit de dood opgestaan, God heeft 
Hem uit de dood teruggehaald. De dood kon Hem 
niet vasthouden.   

Hand. 2: 24 BGT 



Handelingen 2 
36Iedereen in Israël moet weten dat deze Jezus de 
Heer is. Iedereen moet weten dat God deze Jezus 
uitgekozen heeft als Messias. Dat is dus de Man die 
jullie aan het kruis gehangen hebben!’  

Hand. 2: 36 BGT 



Handelingen 2 
37En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het 
hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere 
apostelen: Wat moeten wij doen, mannen 
broeders? 38En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en 
laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van 
Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u 
zult de gave van de Heilige Geest ontvangen! 

Hand. 2: 37,38 HSV 



Handelingen 2 
•´God dan verkondigt nu overal aan alle mensen 
dat zij zich moeten bekeren´. (Hand 17: 30 HSV) 

•´Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen 
verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
(2 Petr. 3: 9 HSV) 

•´Hij wil dat alle mensen gered worden en dat 
iedereen de waarheid leert kennen ( 1 Tim 2: 4 BGT) 

 

 



Handelingen 2 
41. zij nemen met vreugde het woord aan 

      drieduizend dopelingen op één dag! 

42. zij houden vol:  bidden, samenkomen, 

       onderwijs, avondmaal     

43. er is eerbied, er gebeuren wonderen en 

       tekenen 

 

 



Handelingen 2 
44. zij leven samen – delen samen 

45. niemand heeft iets tekort 

46. elke dag samenkomst in de tempel  

       met vreugde samen eten – onbezorgd 

47. zij loven God;   zij worden gewaardeerd 

       élke dag gelovigen er bij 



Handelingen 2 
4Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt 
verlaten. 
5Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en 
bekeer u en doe de eerste werken´ 

Openb. 3: 4,5 HSV 



Handelingen 2 
19 Behoud het geloof en een goed geweten. 
Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het 
geloof schipbreuk geleden. 

(1Tim. 1: 19 HSV) 


