Hugo Bouter

Indeling van het boek
Handelingen

Deel I
Inleiding: Handelingen 1
(a) belofte van de komst van de Heilige Geest (hst. 1:1-5).
(b) hemelvaart van Christus (hst. 1:6-11).
(c) Judas’ opvolger gekozen (hst. 1:12-26).

Deel II
De dienst van vooral Petrus als apostel van de besnijdenis: Handelingen 2 tot
12:23
(a) in Jeruzalem, Judea en Samaria

•
•
•
•
•
•

uitstorting van de Heilige Geest (hst. 2).
genezing van een verlamde en alles wat daaruit voortvloeide (hst. 3 en 4).
Ananias en Saffira; optreden van Petrus en de apostelen; vervolging van de
kant van de sadduceeën (hst. 5).
aanstelling van ‘de zeven’ (hst. 6:1-7).
optreden van Stefanus, zijn rede voor de Raad, en zijn steniging als de eerste
martelaar (hst. 6:8-8:1a).
vervolging in Jeruzalem door Saulus en uitbreiding van het geloof in Judea en
Samaria (hst. 8:1b-25).
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(b) onder de volken

•
•
•
•
•

bekering van een Ethiopische hoveling (hst. 8:26-40).
bekering van Saulus (hst. 9:1-31).
Petrus op reis, en de bekering van Cornelius (hst. 9:32-11:18).
de gemeente in Antiochië en de profetie van Agabus (hst. 11:19-30).
Jakobus gedood, Petrus bevrijd; de dood van Herodes (hst. 12:1-23).

Deel III
De dienst van vooral Paulus als apostel van de volken: Handelingen 12:24 tot
28:31
(a) De drie zendingsreizen van Paulus

•
•
•
•
•

Barnabas en Saulus afgezonderd (hst. 12:24-13:3).
eerste reis naar Klein-Azië, en terug naar Antiochië (hst. 13:4-14:28).
apostelvergadering in Jeruzalem en het schrijven aan de gelovigen uit de
volken (15:1-35).
tweede reis naar Klein-Azië en Griekenland, en terug naar Antiochië (hst.
15:36-18:22).
derde reis naar Klein-Azië en Griekenland, en terug naar Jeruzalem (hst.
18:23-21:16).
(b) De gevangenschap van Paulus

•
•
•

bezoek aan Jakobus en gevangenneming in de tempel; Paulus’ verdediging en
de samenzwering tegen hem (hst. 21:17-23:30).
gevangenschap in Caesarea; verdediging voor Felix, Festus en Agrippa (hst.
23:31-26:32).
op reis naar Rome, verblijf op Malta, gevangenschap te Rome (hst. 27:128:31).
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