
- “Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere 
Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered 
moeten worden.” (Hnd 4,12)  

- “Simeon heeft ons uiteengezet, hoe God eertijds genadig heeft 
neergezien en uit de heidenen zich een volk heeft gekozen.” (Hnd 
15,14)  

- “In alles heb ik u getoond, dat men door zo te arbeiden de zwakken te 
hulp moet komen en dat gij de woorden van de Heer Jezus indachtig 
moet zijn. Hij heeft immers gezegd: Het is zaliger te geven dan te 
ontvangen.” (Hnd 20,35)  

- “Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, 
om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en 
tot het uiteinde der aarde.” (Hnd 1,8)  

- “Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze 
Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze 
wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Hnd 1,11)  

- “Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw 
aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het 
brood en in het gebed. ” (Hnd 2,42)  

- “Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en 
bezaten alles gemeen schappelijk” (Hnd 2,44)  

- “Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die 
onder allen te verdelen naar ieders behoefte.” (Hnd 2,45)  

- “De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en 
een van ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn 
eigendom noemde; integendeel zij bezaten alles gemeenschappelijk.” 
(Hnd 4,32)  



- “Er was geen enkele noodlijdende onder hen, omdat allen die 
landerijen of huizen bezaten, deze verkochten en de opbrengst ervan 
meebrachten” (Hnd 4,34)  

- “Maar nu, Heer, schenk aandacht aan hun bedreigingen en geef uw 
dienaren dat zij in alle vrijmoedigheid uw woord mogen verkondigen” 
(Hnd 4,29)  

- “Petrus nam het woord en sprak: “Nu besef ik pas goed, dat er bij God 
geen aanzien des persoons bestaat” (Hnd 10,34)  

- “En hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. 
Hij ging weldoende rond en genas allen, die onder de dwingelandij 
van de duivel stonden, want God was met Hem.” (Hnd 10,38)  

- "Namelijk dat de Christus moest sterven en dat Hij als eerste uit de 
opstanding van de doden het licht zou verkondigen aan het volk en 
aan de heidenen.” (Hnd 26,23)  

- “Houdt dus goede moed, mannen, want ik heb vertrouwen op God, 
dat het zo zal gebeuren als mij gezegd is.” (Hnd 27,25)  

- “Hij predikte het Rijk Gods en gaf onderricht in de leer over de Heer 
Jezus Christus in alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering.” 
(Hnd 28,31)  

- Toen Filippus ernaartoe gegaan was, hoorde hij hem de profeet 
Jesaja lezen. Hij vroeg hem: “Begrijpt ge wat ge leest?” Maar de 
Ethiopiër antwoordde: “Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij daarin 
behulpzaam is?” Hij nodigde Filippus uit in te stappen en bij hem te 
komen zitten. (Hnd 8, 30-31)  

- De leerlingen echter waren vervuld van vreugde en van de heilige 
Geest. (Hnd 13, 52)  


