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doel van deze toespraak:

❑ aantonen dat het Evangelie niet primair bedoeld 
is voor onze emoties ('peptalk') maar om een 
mededeling te doen en dit te staven;



doel van deze toespraak:

❑ aantonen dat het Evangelie niet primair bedoeld 
is voor onze emoties ('peptalk') maar om een 
mededeling te doen en dit te staven;

❑ vrede en vreugde zijn een effect daarvan, niet de 
inhoud van het Evangelie zelf.



inzoomen op één Grieks werkwoord: 

dia-legomai (Strong 1256)

→ direct verwant aan ons woord 'dialoog'



StudieBijbel

Het werkwoord dia-legomai betekent ‘(in een 
gesprekssituatie) spreken’.

Het ‘spreken’ dat dia-legomai aangeeft, doet 
sterk denken aan gesprek en discussie...









het werkwoord dia-legomai komt 13x 
voor in het NT.

• Mark.9:34
• Hebr.12:5
• Jud.:9
• 10x in 'Handelingen' 

- altijd i.v.m. Paulus



Handelingen 17

2 En Paulus ging, 
zoals hij gewoon was, 

bij hen binnen 
en drie sabbatten achtereen 
argumenteerde hij bij hen 

vanuit de Schriften,

1

in de synagoge 
te Thessalonika



Handelingen 17

2 En Paulus ging, 
zoals hij gewoon was, 

bij hen binnen 
en drie sabbatten achtereen 
argumenteerde hij bij hen 

vanuit de Schriften,

1

= aanvoeren om te bewijzen 



Handelingen 17

3 ontsluitende en voorzettende, 
dat de Christus moest lijden 
en opstaan vanuit de doden 
en dat deze de Christus is, 

Jezus, die ik jullie verkondig.

1

= zoals in Hand.16:14
"de Heer opende haar hart



Handelingen 17

3 ontsluitende en voorzettende, 
dat de Christus moest lijden 
en opstaan vanuit de doden 
en dat deze de Christus is, 

Jezus, die ik jullie verkondig.

1

= zoals in Hand.16:34
"en richtte een tafel aan"



Handelingen 17

3 ontsluitende en voorzettende,
dat de Christus moest lijden 
en opstaan vanuit de doden 
en dat deze de Christus is, 

Jezus, die ik jullie verkondig.

1



Handelingen 17

17 Hij dan argumenteerde
in de synagoge met de Joden 

en met degenen die [God] vereerden 
en dagelijks op de markt 

met degenen die hij er toevallig aantrof.

2

in Athene, bij de Areopagus



Handelingen 17

18 En ook enigen van de Epikuriërs
en van de Stoïcijnse filosofen 

overlegden met hem en sommigen zeiden: 
wat zou deze graantjespikker

te zeggen hebben?

2



Handelingen 18

4 Hij argumenteerde nu 
in de synagoge elke sabbat, 

en hij overtuigde zowel Joden als Grieken.

3



Handelingen 18

19 En zij bereikten Efeze 
en hij verliet hen daar. 

Maar zelf ging hij de synagoge binnen 
en argumenteerde met de Joden.

4



Handelingen 19

8 En hij ging de synagoge in
en vrijmoedig argumenteerde hij 

drie maanden en overtuigde 
omtrent het koninkrijk van God.>>

5

nl. in Efeze



Handelingen 19

8 En hij ging de synagoge in
en vrijmoedig argumenteerde hij 

drie maanden en overtuigde
omtrent het koninkrijk van God.>>

5



Handelingen 19

9 Maar toen sommigen werden verhard 
en ongezeglijk waren, 

en voor het oog van de menigte 
kwaadspraken van 'de weg', 

nam hij afstand van hen 
en zonderde de leerlingen af, 

en dagelijks argumenteerde hij 
in de school van Tyrannus. 

6
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en ongezeglijk waren, 

en voor het oog van de menigte 
kwaadspraken van 'de weg',

nam hij afstand van hen 
en zonderde de leerlingen af, 

en dagelijks argumenteerde hij 
in de school van Tyrannus. 

6



Handelingen 20

7 Op de eerste van de sabbatten nu, 
waren wij verzameld om brood te breken 

en Paulus argumenteerde met hen. 
En omdat hij op het punt stond 

de volgende morgen weg te gaan, 
verlengde hij het woord tot aan middernacht. 

7

in Troas



Handelingen 20

9 En een zekere jongeman, 
Eutychus genaamd, 

zat bij het raam 
en werd overmand in diepe slaap. 

En terwijl Paulus nog meer argumenteerde, 
viel hij, overmand door de slaap, 

vanaf de derde verdieping naar beneden 
en werd dood opgenomen.   

8

Paulus' woord wordt onderbroken:
• Eutychus slaapt, valt en sterft (type van Israël)
• maar Paulus verzekert een goede afloop
• en zet zijn woord boven voort...



Handelingen 24

12 En zij vonden mij, 
niet in de tempel met iemand argumenterend, 

noch een volksoploop veroorzakend, 
in de synagogen of ergens in de stad.

9

Paulus verdedigt zich voor stadhouder 
Felix op de beschuldgingen van oproer
en ontheiliging van de tempel 



Handelingen 24

25 Maar toen hij argumenteerde
omtrent rechtvaardigheid 

en zelfbeheersing 
en het aanstaande oordeel, 

werd Felix bevreesd
en antwoordde: ga nu! 

Maar wanneer ik gelegenheid krijg, 
zal ik je laten komen...

10

nl. voor de kracht van de argumenten-
niets tegen in te brengen....



Handelingen 24

25 Maar toen hij argumenteerde
omtrent rechtvaardigheid 

en zelfbeheersing 
en het aanstaande oordeel, 

werd Felix bevreesd 
en antwoordde: ga nu! 

Maar wanneer ik gelegenheid krijg, 
zal ik je laten komen...

10

Felix hoopte dat Paulus gevoelig zou 
zijn voor steekpenningen (:26)



enkele conclusies:

❑ een Goed bericht is alleen dan goed, wanneer de 
mdedeling ook waar is; 

❑ alles was Paulus er daarom aan gelegen om het 
Goede Bericht te bewijzen ('de bonnetjes te 
overleggen');

❑ het Evangelie is een overtuigend woord!


