
EVANGELIETS SPREDNING I APG

1:1 - 6:7 EVANGELIET FORKYNNES FØRST I JERUSALEM
1:1-26 Den oppstandne Jesus lover hans disipler som er samlet at de vil motta kraft når Den hellige

ånd kommer over dem og de skal være hans “vitner i Jersualem, og i hele Judea, i Samaria, 
og helt til jordens ende” (1:8). 

2:1-47
Jerusalem, hører evangeliet om Jesus. Mer enn 3000 mennesker kommer til tro og 
og blir døpt (2:41, 47). 

3:1 - 4:31    
Totalt rundt 5000 menn (4:4).

4:32 – 6:7 På tross av sterk forfølgelse, fortsetter Ordet om Herren å spre seg til skarer av både
menn og kvinner i Jersualem legges til kirken, inkludert et større antall prester.  
(5:14-15; 6:7).

6:8 - 9:31 EVANGELIET SPRER SEG TIL JUDEA OG SAMARIA

6:8 – 7:60 Evangeliet fortsetter å forkynnes med kraft av Stefanus inntil han lider martyrdøden under 
de jødiske ledern.

8:1-40
til Judea og Samaria (8:1), og dermed oppfylles det neste steget i Jesus misjon (1:8). Filip
forkynner i Samaria hvor mange med glede tar i mot evangeliet, inkludert trollmannen Simon
(8:6, 12-13, 25). Samaritanerne mottar dog først Den hellige ånd ved apostlenes hender. 

9:1-31 Saulus, som ivrig har forfulgt kirken, kommer til tro etter å ha ha blitt konfrontert av den
oppstandne Herren Jesus (9:17-22) og får i oppdrag å forkynne evangeliet til ‘hedningene og konger 
og Israels barn (9:15)”. Til jødenes overraskelse forkynner Saulus (nå Paulus) umiddelbart Jesus 
i synagogene i Damaskus (9:20) og kirken vokser under fredfulle forhold i Judea, 
Gallilea og Samaria (9:31). 
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Til slutt møter Filip en etiopisk hoffmann som og kommer til tro på Jesus (8:35-38). 

Mange tilflyttede jøder, fra “alle folkeslag under himmelen,” som var samlet for å feire Pinsedag i 

I Guds allmakt fører den tøffe forfølgelen av kirken til spredning av evangeliet

Mange av jødene som hørte Peter og Johannes forkynne evangeliet i tempelet kommer til tro. 
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9:32 - 12:24 EVANGELIET SPRES TIL HEDNINGENE

9:32 – 11:18 Etter Æenas helbredelse omvender Lydda og Sharons hus seg til Herren (9:35). På samme måte 
kommer mange i Joppa til tro på Jesus etter at Tabita vekkes opp fra de døde (9:42). Og til slutt, 
til stor overraskelse for de troende blant jødene, faller Den hellige ånd over hedningene og 
Kornelius og hans hus kommer til tro på evangeliet (10:44). Dørene til hedningemisjon er nå åpen!  

11:19 – 12:24 Gjennom forfølgelse sprer evangeliet seg helt til jøder i Fønikia, Kyprus and 
Antiokia. Evangeliet blir forkynt også til hedningene i Antiokia hvor mange kommer
til tro på Jesus (11:21 24). Kirken blir etablert ved Barnabas og Paulus forkynnelse (11:26) 
og Antiokia blir den nye basen for Paulus tre misjonsreiser i Lilleasia, Makedonia og Hellas. 
I Jerusalem fortsetter Guds ord å spre seg og vokse på tross av at Peter fengsles
og Jakob henrettes (12:24). 

12:25 - 16:5 EVANGELIET SPRER SEG TIL LILLEASIA

12:25 – 14:28 Etter å ha mottatt oppdraget om å vitne om evangeliet (13:2-3) seiler Paulus og Barnabas fra Antiokia 
(i Syria) til Kypros og videre til Pisidia og Gallilea hvor de besøker byene i Antiokia Ikonium og Lystra
og Derbe. På veien møter de mye motstand til forkynneslen deres av både jøder og hedninger 
som nesten får Paulus steinet til døde (14:19). Ved Guds nåde kommer en romerske leder (13:9) 
og mange hedninger til tro og evangeliet sprer seg utover hele regionen (13:48-49; 14:1, 21, 27). 

15:1 – 16:5 På tross av budet om at ikke-jødiske troende skal omskjæres sender møtet i Jerusalem delegater
til en menighet i Antiotika for å oppmuntre dem i troen (ved å be dem om å ikke å være en  
snublestein for de jødiske troende). Videre så besøker og styrker Paulus og Barnabas kirkene de 
plantet på deres forrige misjonsreise selv om de nå velger å skille lag (15:39-40; 16:1.
Antallet troende fortsetter å vokse (16:5)!
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16:6 - 21:16 EVANGELIET SPRER SEG TIL EUROPA

16:6 – 17:15 Under Åndens ledelse og kraft bringer Paulus og Silas evangeliet til Makedonia, nærmere bestemt
til byene Filippi, Tessalonika og Berøa.  På tross av at de blir fengslet, slått og lynsjet, 
kommer mange til tro på Jesus:  Lydia og hennes hus (16:14-15), fangevokteren i Fillippi og hans 

 

17:16 - 18:22 På tross av at Paulus gjøres narr i Aten på grunn av sin tro på oppstandelsen, tilslutter noen menn og 
kvinner seg til han og troen på Jesus (17:34). På samme måte i Korint, tross sterk motstand fra jødene,
kommer Krispus, lederen i synagogen, og hele hans hus og mange andre korintere til tro på evangeliet 
og lar seg døpe (18:8). 

18:23 – 19:41         
grekere (19:10). Etter at Paulus utfører noe uvanlige helbredelser og utdrivelser i Jesu navn, 
kommer frykt over alle der, som priste Jesu navn og mange omvendte seg fra sin 

20:1 – 21:16     
med kirkene i disse regionene i tillegg til Efesus´ eldste på sin vei til Jersualem.

21:17 - 28:31 EVANGELIET PÅ VEI TIL ROMA

21:17 – 23:35 I møte med motstand, arrestasjon, fengsling og sabotasje, mesterer likevel Paulus å forkynne
evangeliet til alle jødene som er samlet i Jerusalem, til det jødiske råd og til hans romerske
voktere.

24:1 – 26:32 På ny, under en forsvarstale, forklarer Paulus evangeliet til de romerske lederne, Felix, Festus  
og Agrippa, kongen i Judea og oppfyller det Jesus har lovet ham (Apg 9:15-16).

27:1 – 28:31 Selv om han ble satt fast på et skip, lider skipsbrudd på Malta og blir fengslet i Roma, fortsetter 
Paulus å vitne til seilerne og soldatene, det maltiske folk og jødene og grekerne i Roma. 

  
Jesus Kristus med stor frimodighet og uten motstand.’ (28:31).  Fra Roma og over mange århundrer, 
fortsetter evangeliet å spre seg til “jordens ender.”
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(16:30-34), noen få jøder, mange gudfryktige grekere og flere fornemme kvinner (17:4-5,12).

Paulus underviser i Efesus i to år slik at alle områdene i Asia hører Herrens ord, både jøder og 

onde livsførsel. “Slik fikk Ordet framgang og styrke ved Herrens makt” (19:20).

Paulus reiser gjennom Makedonia og Hellas hvor han satte mot i og tok avskjed 

Apostlenes gjerninger konkluderer med at Paulus proklamerer Guds rike og lære om Herren 


