
6  Stefanus gevangengenomen                                     
8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen 
en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van 
hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge 
van de Libertijnen, van de Cyreneeërs, en van de 
Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië en Asia 
afkomstig waren, stonden op en redetwistten met  

Hand. 6, 7, 8 (HSV) 



Stefanus. 10. Zij waren echter niet in staat de 
wijsheid en de Geest, door Wie hij sprak, te weer-
staan. 11. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen: 
Wij hebben hem lasterlijke woorden tegen Mozes en 
God horen spreken. 12.  En zij brachten het volk, de 
oudsten en de schriftgeleerden in opschudding; en 
zij kwamen op hem af, grepen hem en brachten 
hem.  

Hand. 6, 7, 8 (HSV) 



hem voor de Raad. 13. En zij lieten valse getuigen 
optreden, die zeiden: Deze man houdt niet op 
lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige 
plaats en tegen de wet, 14 want wij hebben hem 
horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats 
zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die 
Mozes ons overgeleverd heeft. 15 En allen die in de 

Hand. 6, 7, 8 (HSV) 



Raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en 
zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel.  

7 De rede van Stefanus                                                   
1 En de hogepriester zei: Zijn deze dingen zo? 2 En 
hij (Stefanus) zei: Mannenbroeders en vaders, 
luister! ………….. 

 

Hand. 6, 7, 8 (HSV) 



51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en 
oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals 
uw vaderen deden, zo doet u ook. 52 Wie van de 
profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs 
hebben zij hen gedood die de komst van de 
Rechtvaardige aankondigden, van Wie u nu 
verraders en moordenaars geworden bent. 53  U, die 
de  

Hand. 6, 7, 8 (HSV) 



de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, 
hebt die niet in acht genomen!   

De dood van Stefanus 54 Toen zij dit hoorden, 
barstten hun harten van woede en knarsten zij hun 
tanden tegen hem. 55 Maar hij, vol van de Heilige 
Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag 
de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de  

Hand. 6, 7, 8 (HSV) 



rechterhand van God. 56 En hij zei: Zie, ik zie de 
hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande 
aan de rechterhand van God. 57 Maar zij riepen met 
luide stem, stopten hun oren dicht en stormden 
eensgezind op hem af. 58 En zij wierpen hem de stad 
uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun 
kleren af aan de voeten van een jongeman, die   

Hand. 6, 7, 8 (HSV) 



Saulus heette. 59 En zij stenigden Stefanus, terwijl 
deze Jezus aanriep en zei: ´Heere Jezus, ontvang mijn 
geest´. 60 En terwijl hij op de knieën viel, riep hij 
met luide stem:´Heere, reken hun deze zonde niet 
toe!´ En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij.  

8. Het Evangelie in Samaria                                            
1 En  Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond                           

Hand. 6, 7, 8 (HSV) 



op die dag een grote vervolging tegen de gemeente 
die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid 
over de landstreken van Judea en Samaria, behalve 
de apostelen. 2 En godvrezende mannen droegen 
Stefanus samen naar het graf en bedreven grote 
rouw over hem. 3 En  Saulus begon de gemeente te 
verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte 

Hand. 6, 7, 8 (HSV) 



mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de 
gevangenis 4  Zij dan, die overal verspreid waren, 
trokken het land door en verkondigden het Woord. 

___                     

Hand. 6, 7, 8 (HSV) 



Vergevend gebed 

60 En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide 
stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En 
toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. 

Hand. 7: 60 (HSV) 



Vergevend gebed 

6:  5 en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en 

         van de Heilige Geest,…. 

6:  8 En Stefanus, vol geloof en kracht,….. 

7:55 Maar hij, vol van de Heilige Geest,….. 

 

 

 



Vergevend gebed 

´Blijf wachten, dan zullen jullie de kracht van de 
Heilige Geest ontvangen - en mijn getuigen zijn, in 
Jeruzalem en overal ter wereld´  

 

 

Hand. 1: 8 (BGT) 



Vergevend gebed 

´Vergeef de een de ander, zoals Christus u vergeven 
heeft, zo moet u ook doen´  

 

Col 3: 13 (HSV) 



Vergevend gebed 

 

 

filmpje 
 



Vergevend gebed 

59 En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus 
aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. 60 
En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide 
stem:   Heere, reken hun deze zonde niet toe! En 
toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. 

 

Hand. 7: 59,60 (HSV) 



Vergevend gebed 

33 Toen zij op de plaats gekomen waren die schedel 
genoemd werd, kruisigden ze Hem daar. Met de 
misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan 
de linkerzijde. 34 En Jezus zei : ´Vader, vergeef het 
hun, want zij weten niet wat zij doen´. En ze 
verdeelden zijn kleren en wierpen het lot…….          
46 En Jezus riep met luide stem en zei: ´Vader, in uw 

Luk 23: 33,34, - 46 (HSV) 



Vergevend gebed 

handen beveel Ik Mijn geest´. En toen Hij dat gezegd 
had, gaf Hij de geest.  

Luk 23: 33,34, - 46 (HSV) 



Vergevend gebed 

Ik heb Zijn Gemeente vervolgd en deze kwaad 
gedaan zoveel ik kon. Maar God heeft Zich over mij 
ontfermd, omdat ik niet wist wat ik deed; ik kende 
Christus toen nog niet.14 Wat is de Here goed voor 
mij geweest! Hij heeft mij het geloof in Christus 
Jezus gegeven en mij gevuld met Diens liefde.  

1 Tim. 1: 13-15 (HB) 



Vergevend gebed 

47 Toen de hoofdman over honderd zag wat er 
gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: werkelijk, 
deze Mens was rechtvaardig. 48 En al de menigten 
die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat 
er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op 
de borst sloegen.  

Luk 23: 47, 48 (HSV) 



Vergevend gebed 

Zie het kruis – voel Zijn kracht 

Lam van God – werd geslacht 

Maar Hij leeft en Hij geeft vergeving  

Want:  HET IS VOLBRACHT! 
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