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Jezus de Zoon van God is opgestaan uit de dood.  
Na vijftig dagen komt de Heilige Geest in het leven
van zijn volgelingen.  De discipelen begrijpen niet
hoe de Vader, de Zoon en de Heilige Geest samen 
één God zijn.  Toch zijn ze blij dat God bij hen is.  
God doet ook wonderen waardoor de apostelen 

andere mensen over Jezus kunnen vertellen.



De mensen die in Jezus geloven,
delen alles wat ze hebben.  Men 
zorgt voor de armen.  Er is ook 
een echtpaar, genaamd Ananias
en Saffira.  Ze zijn niet 
helemaal eerlijk.  Ze 
verkopen hun land en 
doen alsof ze al het 
geld aan de 
apostelen 
geven.  Toch 
houden ze een 
gedeelte achter 
voor zichzelf.



"Waarom hebt u de duivel 
toegang gegeven tot uw
hart?", vraagt Petrus aan 
Ananias. "Waarom probeert 
u de Heilige Geest te 
bedriegen?".  Ananias 
valt op de grond en sterft.  

Enkele jonge mannen 
brengen hem naar buiten
en begraven hem.



Kort daarna komt Saffira binnen.  Ze weet niet dat 
haar man gestorven is.  Zij liegt ook over het geld 
en haar overkomt hetzelfde.  Iedereen die hiervan 
hoort, schrikt er erg van.



Door de
aanwezigheid
van de Heilige 
Geest doen de
apostelen veel 
wonderen.  

Er worden zieke 
mensen beter, als
de schaduw van
Petrus op hen valt.



Alle wonderen 
laten zien dat God 
in hun midden is.  
Er komen 
steeds meer 
mensen tot 
geloof in Jezus.  
De hogepriester 
wordt daarom boos.  

Hij laat de
apostelen in de
gevangenis gooien!



Die nacht 
komt er een 
engel van de 
HERE.  Hij doet 
de gevangenisdeur 
open en brengt 
hen naar buiten.  
De engel zegt: 
"Ga naar de 
tempel en vertel 
de mensen over 
het nieuwe leven."  

De apostelen gaan naar de tempel en vertellen over
Jezus.  's Morgens vinden de mannen van de
hogepriester een lege gevangenis.



Nadat de hogepriester de apostelen eindelijk 
gevonden heeft, vraagt hij hen: "Hebben wij u 
niet streng verboden over die Jezus te spreken?"  
Petrus en de andere apostelen antwoorden: "Men
moet God meer gehoorzamen dan de mensen."  
De hogepriester is
woedend.  Hij wil ze 
laten doden.  Zij 
krijgen echter 
zweepslagen 
en worden 
daarna 
vrijgelaten.



De apostelen hebben wel flinke pijn.  Toch loven 
ze God en blijven ze iedereen over Jezus vertellen.



Op een dag wordt Stefanus opgepakt.  Stefanus 
houdt heel veel van de Here Jezus.  Als Stefanus 
andere mensen van Jezus vertelt, helpt de Heilige 

Geest hem daarbij.  Sommige 
mensen vertellen 
leugens.  Ze zeggen 

dat Stefanus 
verkeerde 
dingen over 
God vertelt.  
Na een valse 

beschuldiging wordt 
Stefanus gestenigd.



Stefanus is vol van de Heilige 
Geest.  Hij ziet de Here God 
in de hemel en Jezus aan zijn 
rechterhand.  Het volk 
stenigt Stefanus.  
Hij roept tot God: 
"Here Jezus, ontvang 
mijn geest."  Vlak 
voor hij sterft bidt 
Stefanus, of de 
Here God zijn 
moordenaars wil 
vergeven.  Zoals 
Jezus ook gedaan 
heeft aan het kruis.



De dood van Stefanus is het begin van een grote 
vervolging.  Saul is een man die de moordenaars 
van Stefanus geholpen heeft.  Hij arresteert iedere
christen die hij kan vinden.  Zij vluchten daarom 
naar Judea en Samaria.  Alleen de apostelen blijven 

in Jeruzalem.



De vluchtelingen blijven de
mensen over Jezus vertellen.  
Toch weten ze dat hun vijanden
hen willen doden.  Omdat de Here 
God met hen is kan niemand de
volgelingen van Jezus 
tegenhouden.



"De Vervolgde Gemeente" 

is een verhaal uit de Bijbel. 

Het staat in 

Handelingen 4-9.

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130
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