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  ucas heeft in Handelingen beschreven hoe de voortgang van het Evangelie 

in de vorm van prediking mensen bereikte. Paulus’ toespraken in Handelingen 

13 en 17 staan centraal in deze studie waarbij het gaat om de vraag hoe  

Lucas deze toespraken naar inhoud en vormgeving gebruikt om het evangelie 

te communiceren. Zij worden gezien als programmatische samenvattingen van 

Paulus’ verkondiging.

In Handelingen vindt communicatie plaats op verschillende niveaus. Als spreker 

communiceert Paulus in de narratieve setting van Handelingen met zijn  

gehoor en Lucas als auteur door middel van de toespraken met zijn lezers.  

In recente commentaren op Handelingen is bij de retorische behandeling  

van de redevoeringen wel aandacht voor de klassieke retorica in relatie tot  

communicatie, maar een inbreng vanuit modernere visies op communicatie  

ontbreekt. Deze studie richt zich op beide genoemde niveaus aan de hand van 

communicatiemodellen die niet gebaseerd zijn op de klassieke retorica. Voor de 

vraag hoe een tekst uit het verleden verstaan kan worden door de lezer van nu 

wordt als referentiekader de hermeneutiek van Hans-Georg Gadamer genomen. 

Deze studie beoogt bevindingen uit de communicatiewetenschap, de  

hermeneutiek en de exegese vruchtbaar te maken voor het opengaan van  

het Evangelie.
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