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HANDELINGEN (1-14)
Hoofdstuk 3
In het Nieuwe Testament wordt met ‘tempel’ niet alleen maar het heiligdom bedoeld, het Heilige en het Heilige der heiligen, maar ook de gebouwen rondom de tempel. De tempel waarover
hier in Handelingen 3 wordt gesproken, werd na de Babylonische ballingschap van de Joden,
weer opgebouwd, door Herodus de Grote verfraaid, en in het jaar 10 v. Chr. ingewijd. Rondom
het hele complex liep een muur die 30 el (= ca. 15m) hoog was en 9 poorten had. De belangrijkste poort bevond zich aan de oostkant en werd ‘de Schone’ genoemd. Aan de binnenzijde van
de muur waren er zuilengalerijen.
1. In welke verzen van dit hoofdstuk wordt de poort ‘de Schone’ genoemd? __________
Welke galerij wordt er in vers 11 genoemd? ________________________________
2. Op welk uur gingen Petrus en Johannes naar de tempel? _____________________
Weet je misschien welk uur dat bij ons is? _________________________________
3. We lezen dat dit ‘het uur van gebed’ was. Wie bad er op dit uur eveneens tot God?
(hoofdstuk 10:30) _________________________ Welk gebed sprak de Heer Jezus op het
kruis rond dit uur? (Mattheüs 27) _____________________________________________
Wat betekenen deze woorden? ___________________________________________
____________________________________________________________________
4. Bij de poort ‘de Schone’ zit een arme man en vraagt om een aalmoes. Van zijn geboorte af
kon hij niet lopen. Wat denkt hij, als Petrus tegen hem zegt: ‘Zie ons aan’?
____________________________________________________________________
5. Petrus heeft geen goud en geen zilver, maar wat hij heeft geeft hij hem. Wat gebeurt er vervolgens? ________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Hoe gedragen de mensen zich die de verlamde goed kennen en hem nu opeens zien lopen,
springen en God loven? ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Petrus benut deze gelegenheid om het volk toe te spreken (vers 12-26)! In de verzen 13-15
beschuldigt hij de mannen van Israël.
a. Wat hebben zij gedaan met Jezus, de Knecht van God?
______________________________________________________

b. Ze hebben de voorkeur gegeven aan een ________________________________
c. Ze hebben de Heilige en Rechtvaardige ________________________________
d. Ze hebben de Vorst des levens ______________________________________
8. Tweemaal heeft Petrus gezegd dat zij de Heere Jezus hebben verloochend. Wij zouden
kunnen denken: ‘Petrus, hoe durf je dat te zeggen? Heb je vergeten wat je kort geleden
zélf gedaan hebt?’ Wat had hij namelijk gedaan? (Lukas 22:61) ____________________
____________________________________________________________________
Maar Petrus wist heel goed wat hij zei. Juist hij kon dit zeggen!
a. Voordat de haan kraaide, zou hij zijn Heer 3x verloochenen. Hoe heeft de Heer hem deze woorden in herinnering gebracht? (vers 61) _______________________________
____________________________________________________________________
b. Wat deed Petrus daarop? (vers 62) _______________________________________
c. Daarna is Simon weergekeerd, want we lezen in Lukas 24:34: ‘ __________________
___________________________________________________________________ ‘.
d. Vervolgens werd hij als apostel in zijn dienst hersteld. Dat lezen we in Johannes 21: ----Petrus kon dus uit eigen ervaring spreken over verloochening, vergeving en herstel.
9. ‘Gij hebt het in onwetendheid gedaan’, zegt Petrus, ‘evenals uw oversten’. Er is vergeving!
a. Wie heeft er reeds voor hen gebeden? (Lukas 23:34) _________________
En met welke woorden? ________________________________________________
b. Van wie lezen wij ook dat hij uit onwetendheid zondigde? (1 Timotheüs 1:13) _______
Wat was zijn zonde? __________________________________________________
10. In Handelingen 3:19 lezen we dan de belangrijke oproep aan het volk: ‘Heb dan berouw en
bekeert u ___________________________________________________________’.
11. Wat zou er gebeuren met hen die niet naar de Profeet Jezus Christus wilden horen? (vers
23) ______________________________________________________________
12. In de Bijbel staan meer dan honderd namen en titels van de Heer Jezus. Hier in zijn tweede rede noemt Petrus zeven verschillende namen. Laten we proberen ze te vinden.
vers 13 Zijn Knecht Jezus. vers 14 __________________ en ___________________
vers 15 _________________________ vers 18 ______________________________
vers 22 _________________________ vers 25 het Nageslacht van Abraham (vergelijk Galaten 3:16).
Noem nog vijf namen en titels van de Heer Jezus, zo mogelijk met Schriftplaats.
1. _____________________ ( ________ ) 2. _____________________ ( ________ )
3. _____________________ ( ________ ) 4. _____________________ ( ________ )
5. _______________________________ ( ____________ )
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