
2. Handelingen en de Wet. 

Handelingen15: 19-21 
Daarom oordeel ik, dat men degenen, die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroere;  Maar hun zal 
aanschrijven, dat zij zich onthouden van dingen, die door de afgoden besmet zijn, van hoererij, en van het 
verstikte, en van bloed. Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op elken 
sabbat in de synagogen gelezen. 
Handelingen 20: 6 
Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongehevelde broden, en kwamen in vijf dagen bij hen te Tróas, 
alwaar wij ons zeven dagen onthielden.
Opmerking Handelingen 20:7 wordt behandeld in het artikel “Zes populaire teksten”. 
Handelingen 21: 15-26 
En na die dagen maakten wij ons gereed en gingen op naar Jeruzalem; En met ons gingen ook sommige der 
discipelen van Caesaréa, leidende met zich een zekeren Mnason, van Cyprus, een ouden, bij dewelken wij zouden
te huis liggen. En als wij te Jeruzalem gekomen waren, ontvingen ons de broeders blijdelijk. En den volgenden dag
ging Paulus met ons in tot Jacobus; en al de ouderlingen waren daar gekomen. En als hij hen gegroet had, 
verhaalde hij van stuk tot stuk, wat God onder de heidenen door zijn dienst gedaan had. En zij, dat gehoord 
hebbende, loofden den Heere, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden van Joden zijn, die geloven;
en zij zijn allen ijveraars van de wet; En zij zijn aangaande u bericht, dat gij al de Joden, die onder de heidenen 
zijn, leert van Mozes afvallen, zeggende, dat zijn de kinderen zouden besnijden, noch naar de wijze der wet 
wandelen. Wat is er dan te doen? Het is gans nodig, dat de menigte samenkome; want zij zullen horen, dat gij 
gekomen zijt. Doe dan hetgeen wij u zeggen: Wij hebben vier mannen, die een gelofte gedaan hebben; Neem 
dezen tot u, en heilig u met hen, en doe de onkosten nevens hen, opdat zij het hoofd bescheren mogen; en allen 
mogen weten, dat er niets is aan hetgeen, waarvan zij, aangaande u, bericht zijn; maar gij alzo wandelt, dat gij ook 
zelve de wet onderhoudt. Doch van de heidenen, die geloven, hebben wij geschreven en goed gevonden, dan dat 
zij zich wachten van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij. Toen 
nam Paulus de mannen met zich, en den dag daaraan met hen geheiligd zijnde, ging hij in den tempel en 
verkondigde, dat de dagen der heiliging vervuld waren, blijvende daar, totdat voor een iegelijk van hen de 
offerande geofferd was. 
Handelingen 23: 6-8 
En Paulus, wetende dat het ene deel was van de Sadduceeën, en het andere van de Farizeeën, riep in den raad: 
Mannen broeders, ik ben een Farizeeër, eens Farizeeërs zoon; ik word over de hoop en opstanding der doden 
geoordeeld. En als hij dit gesproken had, ontstond er tweedracht tussen de Farizeeën en de Sadduceeën, en de 
menigte werd verdeeld. Want de Sadduceeën zeggen, dat er geen opstanding is, noch engel, noch geest, maar de 
Farizeeën belijden het beide. 
 

Wie de hiervoor vermelde teksten aandachtig en onbevooroordeeld leest, zal het er mee eens zijn, dat hieruit een 
groot respect voor de oudtestamentische cultuur en regelgeving blijkt van de discipelen en de apostelen.


