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Zo verkondigde  

Filippus het evangelie 

5 En Filippus daalde af naar de 

stad van Samaria en predikte 

hun de Christus.  

6 En toen de scharen Filippus 

hoorden en tekenen zagen, die 

hij deed, hielden zij zich eenpa-

rig aan hetgeen door hem ge-

zegd werd.  

7 Want van velen, die onreine 

geesten hadden, gingen deze 

onder luid geroep uit en vele 

verlamden en kreupelen werden 

genezen. 

8 En er kwam grote blijdschap 

in die stad. 

9 En een man, met name Simon, 

was reeds vóór deze tijd in de 

stad bezig met toverij, waardoor 

hij het volk van Samaria verbijs-

terde, en hij beweerde van zich-

zelf, dat hij iets groots was. 

10 En allen, van klein tot groot, 

hielden zich aan hem en zeiden: 

Deze is wat genoemd wordt de 

grote kracht Gods.  

11 En zij hielden zich aan hem, 

omdat hij reeds lange tijd hen 

door toverijen verbijsterd had.  

12 Toen zij echter geloof schon-

ken aan Filippus, die het evan-

gelie van het Koninkrijk Gods 

en van de naam van Jezus 

Christus predikte, lieten zij zich 

dopen, zowel mannen als vrou-

wen.  

13 En ook Simon zelf kwam tot 

geloof, en na gedoopt te zijn, 

bleef hij voortdurend bij Filip-

pus, verbijsterd door de tekenen 

en grote krachten, die hij zag 

geschieden.  

14 Toen nu de apostelen te Jeru-

zalem hoorden, dat Samaria het 

woord Gods had aanvaard, zon-

den zij tot hen Petrus en Johan-

nes,  

15 die, daar aangekomen, voor 

hen baden, dat zij de heilige 

Geest mochten ontvangen.  

16 Want deze was nog over nie-

mand van hen gekomen, maar 

zij waren alleen gedoopt in de 

naam van de Here Jezus.  
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17 Toen legden zij hun de han-

den op en zij ontvingen de heili-

ge Geest.  

18 En toen Simon zag, dat door 

de handoplegging der apostelen 

de Geest werd gegeven, bood hij 

hun geld aan,  

19 en zei: Geef ook mij deze 

macht, opdat, als ik iemand de 

handen opleg, hij de heilige 

Geest ontvange.  

20 Maar Petrus zei tot hem: Uw 

geld zij met u ten verderve, daar 

gij gemeend hebt de gave Gods 

voor geld te kunnen verwerven.  

21 Gij hebt part noch deel aan 

deze zaak, want uw hart is niet 

recht voor God.  

22 Bekeer u van deze uw boos-

heid en bid de Here, of deze toe-

leg van uw hart u moge verge-

ven worden;  

23 want ik zie, dat gij gekomen 

zijt tot een gal van bitterheid en 

een warnet van ongerechtigheid.  

24 Doch Simon antwoordde en 

zei: Bidt gij voor mij tot de He-

re, dat mij niets moge overko-

men van hetgeen gij gezegd 

hebt. 

25 Toen zij dan het woord des 

Heren betuigd en gesproken 

hadden, keerden zij terug naar 

Jeruzalem en verkondigden het 

evangelie aan vele dorpen der 

Samaritanen. 


