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Woord vooraf
In dit boekje zijn veertien preken verwerkt die ik in 2006 maakte over de eerste
acht hoofdstukken van De Handelingen der Apostelen, verder Acta genoemd naar
de Latijnse naam. Van deze veertien preken heb ik (weer) studiemateriaal gemaakt.
Bij de bestudering van Acta 1–8 heb ik veel boeken gebruikt. De twee volgende
hebben mij erg geholpen: Handelingen van J. van Eck en Handelingen I en II van
F. van Deursen.
Het bestuderen van Acta is buitengewoon boeiend en vruchtbaar. In vele opzichten.
Wat is profeteren? Wie is de handelende persoon/personen? Wat is getuigen? Hoe
leefde de eerste christelijke gemeente, die te Jeruzalem? Wat is de bedoeling van al
die redevoeringen in Acta 1–8? En nu het debat tussen ‘gereformeerd’ en ‘charismatisch’ nog in volle gang is, blijft Acta ook in dat opzicht actueel.
Het zal blijken dat de apostelen optraden als ambassadeurs van Koning Jezus. En
wel om namens Hem de bevolking van de stad Jeruzalem tot de orde te roepen.
Vandaar de titel van dit geschrift.
Er is gekozen voor de behandeling van Acta 1–8, omdat met dat laatste hoofdstuk
een einde komt aan de beschrijving van de gebeurtenissen in Jeruzalem. Even een
kijkje naar Samaria en naar Ethiopië (niet zonder reden!), en dan begint met Acta 9
een volgend deel, waarin Paulus een grote rol speelt en Jeruzalem niet meer in het
centrum van de belangstelling staat.
Het boekje is heel eenvoudig ingedeeld: de hoofdstukken 1–8 behandelen achtereenvolgens de acht hoofdstukken Acta 1–8.
Ik hoop dat dit boekje zal dienen tot versterking van de Gereformeerde Kerken.
W. Wierenga,
maart 2007
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Inleiding
Terminologie
In dit boekje over Acta 1–8 komt de naam Jahweh veel voor. Terwijl deze naam niet
in het Nieuwe Testament voorkomt. Toen het Oude Testament uit het Hebreeuws
in het Grieks werd vertaald (de ‘Septuaginta’), hebben de vertalers de eigennaam
Jahweh meestal weergegeven met kurios (=heer, baas, chef). Ze lieten de eigennamen als Samuël, David, Jonatan, om maar een paar te noemen, onvertaald en
dat spreekt vanzelf. Maar de naam Jahweh hebben ze wél ‘vertaald’. Dat betreur ik
erg. Als ze die naam nu vertaald hadden met bijvoorbeeld De Trouwe (in het Grieks
dan), dan was dat nog enigszins te begrijpen geweest. Dan waren wij in het Nieuwe
Testament waarschijnlijk ook die naam De Trouwe steeds tegengekomen.
Het is helaas zo dat de mensen wier geschriften in het Nieuwe Testament zijn
opgenomen, de Septuaginta hebben nagevolgd en niet de naam Jahweh gebruiken, maar de Griekse woorden voor god (theos) of voor heer (kurios), als ze Hem,
Jahweh, bedoelen. Al duiden deze schrijvers met het Griekse woord kurios ook vaak
Jezus uit Nazaret aan.
Er zou een hoop ellende voorkomen zijn als de naam Jahweh altijd als eigennaam
onvertaald was gebleven in het Oude Testament en als die naam gewoon gebruikt
was gebleven in het Nieuwe Testament.
Helaas heeft de NBV ook de naam Jahweh in het Oude Testament weer ‘vertaald’
en wel met HEER.
In dit boekje gebruik ik vrijwel steeds de eigennaam Jahweh om de God van de
Bijbel aan te duiden. Om het verschil tussen het objectief (=echt) bestaan van
Jahweh en het enkel functioneel (= niet echt) bestaan van alle andere goden in de
wereld aan te geven, gebruik ik deze woorden: God Jahweh (God met een hoofdletter) en de woorden: god Mammon, of god Kamosj (god met een kleine letter).
Een verdere eigenaardigheid in de terminologie van dit boekje is dat ik de term
Christus niet of uiterst zelden gebruik. U leest steeds het woord Messias. Beide
woorden: Christus en Messias betekenen: gezalfde. Saul en David en anderen
kunnen ook messias genoemd worden: ze waren gezalfden. In de tijd na Johannes
de Doper werd het volgende onder de Joodse mensen in Kanaän hét onderwerp
van gesprek: is Jezus uit Nazaret nu de sinds lang beloofde Messias of is Hij het
niet? Over dat onderwerp gaat Acta en dan vooral de hoofdstukken 1–8.
Het is voor het goed begrijpen van deze hoofdstukken naar mijn oordeel erg nuttig
wanneer (vrijwel) overal waar Lucas het Griekse woord christos gebruikt, wij het
woord messias gebruiken. Ik hoop dat dit nut zal blijken.
9
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Inhoud Acta 1–8
Het boek Acta is een spannend boek. Niet alleen spannend, maar ook erg belangrijk. In vele opzichten. Belangrijk ook in de confrontatie van de gereformeerde leer
en bijbeluitleg met charismatische overtuigingen en bijbeluitleg. En in de confrontatie met allerlei Israëlspeculaties. Die confrontatie zal ik regelmatig aangaan.
De eerste acht hoofdstukken worden in dit geschriftje gelezen en uitgelegd. Het is
beslist geen woord-voor-woordverklaring. Het gaat om de grote lijn, om het inzicht
in het geheel.
Er volgt nu eerst, als inleiding, een overzicht van de inhoud van Acta 1–8.
Acta 1: de tijd tussen opstanding en hemelvaart van Jezus uit Nazaret; gesprekken
met en opdrachten voor de apostelen; Mattias via het lot aangewezen als
plaatsvervanger van Judas.
Acta 2: uitstorting van de heilige Geest op de volgelingen van Jezus; talenwonder;
redevoering van Petrus; vele bekeringen en iets over het leven van die
eerste christelijke gemeente, die te Jeruzalem.
Acta 3: genezing van een lamgeborene door Petrus en Johannes; redevoering van
Petrus.
Acta 4: arrestatie van Petrus en Johannes. Verhoor door de Hoge Raad en spreekverbod; gebed van de apostelen om moed te ontvangen en de reactie van
Jahweh op dat gebed; weer iets over het interne leven van de gemeente te
Jeruzalem.
Acta 5: de geschiedenis van Ananias en Saffira; de vele wondertekenen die de
apostelen in Jeruzalem verrichten en tweede arrestatie, nu van álle apostelen; wonderlijke bevrijding uit de gevangenis in de nacht na de arrestatie;
volgende dag voorgeleid voor de Hoge Raad; verhoor; advies van Gamaliël
aan de Raad; geseling van alle apostelen en opnieuw ingescherpt spreekverbod; de apostelen gaan gewoon door met hun verkondiging van Jezus
als Messias.
Acta 6: naar aanleiding van klachten in de nu grote gemeente van Jeruzalem
wordt een zevental helpers gekozen, onder wie Stefanus en Filippus;
Stefanus wordt aangeklaagd en gearresteerd en voor de Hoge Raad
geleid: hij heeft zich niet gestoord aan het spreekverbod en verrichtte
wonderen in de naam van Jezus.
Acta 7: verhoor van Stefanus door de Hoge Raad en Stefanus’ redevoering voor de
Raad; Stefanus gestenigd.
Acta 8: over Filippus; hij verkondigt het evangelie in Samaria; twee apostelen
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komen de situatie in Samaria bekijken; Simon de tovenaar; Filippus en de
Ethiopiër die gedoopt wordt.
Acta 1–8:3 vertelt zaken die in of vlak bij Jeruzalem hebben plaatsgevonden.
Acta 8:4-25 verplaatst de lezer naar het gebied waar de Samaritanen woonden.
Acta 8:26-40 vertelt iets wat plaatsvond in de buurt van de oude Filistijnse stad
Gaza, ten zuidwesten van Jeruzalem, dicht bij de Middellandse Zee, het vroegere
gebied van de Filistijnen.
Verreweg het grootste deel van de acht hoofdstukken vertelt dus over gebeurtenissen in Jeruzalem.

Typering Acta 1–8
Acta 1–8 hebben als voornaamste inhoud het rechtsgeding tussen Jahweh en
de bevolking van Jeruzalem over de vraag: wie is Jezus uit Nazaret? In de stad
Jeruzalem was Jezus uit Nazaret berecht en veroordeeld als valse Messias en
ter dood gebracht als oproerling tegen de keizer van Rome. De bevolking van
Jeruzalem en zij die in de stad te gast waren geweest ter gelegenheid van het
Pascha, hadden in groten getale voor het verblijf van de gouverneur Pilatus zijn
terechtstelling geëist door te roepen: ‘Aan het kruis met Hem.’ Iedere inwoner van
Jeruzalem wist van die zaak af. Kleopas, één van de twee mannen die op de dag
van de opstanding van Jezus van Nazaret op de weg liepen van Jeruzalem naar
Emmaüs (een afstand van ongeveer 11 kilometer), zei tegen de onbekende man
die naast hen kwam lopen: ‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die
niet weet wat daar dezer dagen gebeurd is?’ Hij ging er dus van uit dat zelfs de
paschagasten, en dus zeker de inwoners van Jeruzalem allen van de zaak ‘Jezus uit
Nazaret‘ op de hoogte waren. De opgestane Jezus verklaarde toen voor die twee
mannen wat in al de Geschriften (= de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament)
over Hem geschreven stond.
De schrijver van Acta is Lucas, de dokter die Paulus op zijn reizen nogal eens vergezelde.
Acta en het Evangelie van Lucas zijn opgedragen aan een zekere Theofilus, van wie
vermoed wordt dat hij een hooggeplaatste bestuursambtenaar was. Lucas spreekt
hem in Lucas 1:3 aan met: ‘hooggeachte Theofilus’. Uit Lucas 1:4 kan opgemaakt
worden dat de man al van de inhoud van het evangelie (enigszins?) op de hoogte
was. Lucas wil hem betrouwbaar voortgezet onderwijs geven.
Beide boekjes, het Evangelie en de Acta, gaan over Jezus Christus. Lucas zegt het
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zelf zo: mijn eerste boekje gaat over de daden en het onderricht van Jezus vanaf het
begin tot de hemelvaart. En dan zegt hij het niet met zoveel woorden, maar aan te
vullen is: en dit tweede boekje gaat over de daden en het onderricht van Jezus NA
zijn hemelvaart.
De handelende persoon in Acta is net als in het Evangelie van Lucas Jezus Christus
zelf. Er wordt veel verteld over de apostelen en over de heilige Geest en over de
eerste christelijke gemeenten, maar één figuur staat achter alles: Jezus Christus die
vanuit de hemel door de prediking van de apostelen en de kracht van de heilige
Geest worstelt om het behoud van het volk waaruit Hij werd geboren en die zijn
heilige, algemene, christelijke kerk bijeenbrengt. Verlies Hem bij het lezen en bestuderen van Acta nooit uit het oog!
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Acta 1
Onderwijs
Niet slechts de twee mannen op weg naar Emmaüs kregen onderwijs van de
opgestane Heer (Luc. 24:27). In de tijd tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart
(veertig dagen) verscheen Jezus herhaaldelijk aan de door Hem uitgekozen apostelen (1:3). Die verschijningen spelen een heel belangrijke rol in de zaak ‘Jezus uit
Nazaret’. De vier evangelieschrijvers vermelden breedvoerig een aantal verschijningen. Hét speerpunt van de prediking van de apostelen is straks: Jullie, leiders en
inwoners van Jeruzalem hebben deze Jezus omgebracht, maar Hij is opgestaan en
wij hebben Hem gezien, gesproken, gehoord, aangeraakt, zien eten enz. De verschijningen van Messias Jezus in die veertig dagen fungeren als bewijsmateriaal.
Lucas vertelt hier in zijn tweede boekje aan Theofilus dat Jezus na zijn opstanding
uit de doden aan zijn apostelen steeds weer verscheen in het kader van een cursus
die Hij gaf. Hij gaf een cursus onder de titel: Het koninkrijk van God (1:3).
Heel het werk dat God Jahweh in de wereld doet, is gericht op het uitroeien van
alle invloed van de grote tegenstander, de duivel. Zodat Hij door iedereen en alles
weer als koning zal worden erkend en alles en iedereen zich weer met vreugde aan
Hem onderwerpt, en alle schade aan mensen en verhoudingen, aan de natuur en
de cultuur zal zijn hersteld. Is dat bereikt, dan is het koninkrijk van God gekomen.
Hij verklaarde zijn apostelen dus het werk van God Jahweh vanaf het paradijs tot
de voltooiing ervan in een nieuwe hemel en aarde. Hij verklaarde hun zijn rol in dat
werk. Hij zal hun ook hún rol in dat werk van Jahweh hebben verklaard.
In Lucas 24:45 staat dat Messias Jezus hun verstand opende. NBV: Hij maakte hun
verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Dat zijn de Geschriften
van het hele Oude Testament, zoals uit het vorige vers blijkt: Alles wat in de Wet
van Mozes, en bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat. Zo
hebben de discipelen van de hoogste en beste Profeet en Leraar onderwijs ontvangen.
Misschien denkt iemand: was ik daar ook maar bij geweest, dan had ik het allemaal
gehoord en was ik ook zo gepokt en gemazeld geworden in die Geschriften van het
Oude Testament.
Dat verlangen ken ik. Maar ik troost mezelf ook: wat de discipelen hebben geleerd
van hun Bovenmeester, is gelukkig allemaal terechtgekomen in het Nieuwe
Testament. Het Nieuwe Testament leert je het Oude Testament goed lezen. Of zoals
men wel zegt: het Nieuwe Testament ligt verscholen in het Oude Testament en het
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Oude Testament gaat pas echt open door (de kennis van) het Nieuwe Testament.
Dit onderwijs van de opgestane Heer in de dagen tussen opstanding en hemelvaart
over het koninkrijk van God heeft stellig het werk van de heilige Geest voorbereid.
Over het werk van de Geest gaat het in dit hoofdstuk in de paragrafen ‘De Geest
van moed en krachten’ (zie p. 17) en ‘De Geest van de waarheid’ (zie p. 17).
Ik denk dat je zelfs mag zeggen dat het onderwijs van Jezus in die veertig dagen
een voornaam onderdeel vormde van het werk van de Geest. Johannes vertelt in
zijn evangelie niet over de pinksterdag. Maar hij weet wel te melden dat de apostelen op de avond van de dag van de opstanding zelf bezoek van Messias Jezus
kregen. Bij die gelegenheid blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige
Geest’ (Joh. 20:22). Er is heel wat afgeschreven over de relatie tussen dit gebeuren
en het gebeuren op het pinksterfeest. Dat is begrijpelijk. Is dit Johannes’ manier om
uiterst kort en gecomprimeerd het pinkstergebeuren te beschrijven? Ontvingen de
apostelen hier een bijzondere bevoegdheid, nl. om, zoals er direct achter staat, de
sleutelmacht te bedienen? Of staat wat Johannes schrijft, in verband met hun taak
om het evangelie op schrift te gaan stellen?
Hoe dat precies zit, ga ik hier niet bespreken. Ik ben ervan overtuigd dat vanaf het
moment dat Johannes beschrijft, dus direct vanaf de opstandingsdag, de heilige
Geest aan de slag is gegaan om de apostelen klaar te stomen voor hun taak. En
dat de Geest in die veertig dagen tussen opstanding en hemelvaart dat voornamelijk heeft gedaan via de opgestane Heer zelf, in die cursus die Hij zijn discipelen
gaf, en dat de Geest hen toen alles wat Jezus zei, ook deed aanvaarden.

Vragen stellen
Acta 1:6 deelt mee dat de discipelen tijdens de cursus die Messias Jezus hun gaf,
ook vragen mochten stellen. Een leraar is blij met vragen als hij zijn vak graag
uitoefent.
De Leraar had gezegd dat ze binnenkort, als ze volgens zijn bevel (1:4) in Jeruzalem
gebleven waren, gedoopt zouden worden met de heilige Geest.
Dat is een uitdrukking waar je wakker van wordt. Zeker wanneer je al heel
wat onderwijs van de Meester hebt ontvangen en inzicht hebt gekregen in de
Geschriften van het Oude Testament. Dan weet je, bijvoorbeeld uit Joël, dat die
uitstorting van de heilige Geest samenhangt met het einde der tijden. Petrus haalt
in zijn eerste redevoering voor de bewoners van Jeruzalem Joël aan. En hij begint
dat citaat met: aan het einde der tijden (in de laatste dagen), zegt Jahweh, zal Ik
over alle mensen (die Mij trouw zijn) mijn Geest uitgieten.
Dus is het geen wonder dat de leerlingen bij het horen van de woorden ‘jullie zullen
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binnenkort met de heilige Geest gedoopt worden’ denken: Nu, dan zal zeker spoedig het hele werk van Jahweh wel voltooid zijn. En die vraag leggen ze, blijkens 1:6,
aan de Leraar voor.
Ze formuleren die vraag zo dat tot vandaag toe er allerlei mensen zijn die zeggen:
Wel, wel, die apostelen zitten nog helemaal gevangen in eng-nationalistische
gedachten. Ze vragen immers: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’
Is dat niet eng-nationalistisch? Jezus als koning in een paleis te Jeruzalem, de
ministeries verdeeld over de apostelen, wat staatssecretarissen erbij en dan fijn met
z’n allen over Israël regeren, de Romeinen verslaan en wellicht de hele wereld voor
Jezus veroveren tot de einden der aarde.
Nu gaan we eens even luisteren naar een engel. De engel Gabriël. Die kwam op
bezoek bij de jonge vrouw Maria in Nazaret. Hij groette haar heel opmerkelijk en
zei: Jij bent wel voor een heel bijzondere taak uitgekozen door Jahweh. Een geweldige eer. En dan komt het: Je krijgt een zoon. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal
een groot, beroemd man worden. De mensen zullen Hem, terecht overigens, Zoon
van de Allerhoogste, dus van Jahweh noemen. En Jahweh zal je zoon ‘de troon
van zijn vader David geven’. Tot in eeuwigheid zal Hij ‘koning zijn over het volk van
Jakob’, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.
Zou dat ook eng-nationalistisch zijn? Sluiten de apostelen met hun vraag niet
heel sterk bij de woorden van Gabriël aan? Misschien heeft Messias Jezus hun wel
verteld wat Gabriël precies tegen zijn moeder Maria had gezegd.
De Messias is toch in de eerste plaats gekomen voor zijn volk Israël. Dat zegt Petrus
met zoveel woorden in 3:26. (Het ‘laten opstaan’ in die bijbelplaats kan evengoed
betekenen: uit de dood doen opstaan (zo Statenvertaling), als: op het toneel brengen, doen optreden, zodat er in dat vers een parallellisme ontstaat: doen optreden
en zenden.) Het Oude Testament spreekt toch ook over het herstel van de vervallen
hut van David (Am. 9:11)?
De Meester had dus op deze vraag van de leerlingen kunnen antwoorden: Dat komt
weleens, maar data wil ik niet noemen, want de Vader zegt dat het niet op jullie
weg ligt zulke dingen te weten. Einde van alle berekeningen, vermoedens en voorspellingen betreffende de dag waarop Gods werk tot voltooiing zal zijn gekomen.
Het koninkrijk over Israël herstellen is hetzelfde als: Jahweh’s koningschap over
Israël volledig herstellen. Als het zover is, zal blijken dat vele, vele heidenen tot dat
koninkrijk zijn toegelaten en de vorst over Gods volk (Messias Jezus) als hun koning
hebben erkend.
Zal dat binnenkort klaar zijn, Meester? Dat gaat jullie niet aan! Jullie moeten niet
berekenen, jullie moeten getuigen!
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Getuigen
Hun rol in ‘het werk van Jahweh’ was niet berekeningen maken over de tijd
wanneer het werk van Jahweh áf zou zijn. Nee, hun taak was getuigen (1:8). Om
dat te kunnen doen, moest hun uit de hemel kracht verleend worden. Dat zou
gebeuren. Daarom moesten ze in Jeruzalem blijven wachten. Het zou Jahweh zelf
zijn, de heilige Geest, die hun die kracht binnenkort zou geven: Pinksteren.
Wat dat ‘getuigen’ inhoudt, blijkt in de volgende hoofdstukken. Samengevat houdt
‘getuigen’ in: leiders en bevolking van Jeruzalem (en later ook de mensen elders tot de
uiteinden der aarde) confronteren met het feit dat de veroordeelde en terechtgestelde
Jezus uit Nazaret werkelijk de door de God van Israël, Jahweh is zijn naam, gegeven en
aangewezen Messias is. Met als voornaamste bewijs: zijn opwekking uit de dood door
Jahweh, die Hem aldus in hoger beroep vrijsprak en die Hem zelfs aan zijn rechterhand
in de hemel zette. Getuigen is: wij hebben die opgestane Messias gezien.

Lucas gebruikt het woord ‘getuigen’ in Acta niet voor het uiten van je eigen gevoelens en het spreken over je religieuze belevenissen en ervaringen. Zo gebruiken veel
mensen tegenwoordig het woord ‘getuigen’. En daar is niets mis mee. Maar Lucas
gebruikt het woord niet in die betekenis. Bij hem heeft het woord een betekenis
op het juridische vlak. Vergelijk het negende gebod: U mag geen valse getuigenis
geven ten nadele van uw naaste. Dat gebod ziet in de eerste plaats op je gedrag
als getuige voor de rechters. Voor de rechters moet je vertellen wat je hebt gezien,
hebt gehoord, hebt bekeken en eventueel hebt aangeraakt. Heel eerlijk en precies.
De rechters hebben dan geen belangstelling voor je gevoelens en gedachten die
er waren toen dit of dat gebeurde. Ze willen alleen maar heel precies weten wat er
gebeurde. Dan kunnen ze tenminste een eerlijke beoordeling van de zaak maken
en een eerlijke uitspraak doen. Als je als getuige dan niet eerlijk vertelt hoe het
eraan toeging, dan zullen de rechters tot een verkeerde beoordeling komen en de
verkeerde persoon straffen of een verkeerde straf opleggen.
Zoiets haat Jahweh. Hij zegt in het negende gebod, positief geformuleerd: denk
erom dat je een eerlijke, betrouwbare getuige bent. Anders is het met de rechtsstaat gedaan.
De apostelen moeten straks eerlijke getuigen zijn. Eerlijk vertellen wat ze van Jezus
uit Nazaret hebben meegemaakt, wat hun zintuigen van Hem hebben waargenomen.
In die zin kunnen wij vandaag geen getuigen zijn. Want onze zintuigen hebben
niets van Jezus opgevangen. Wij hebben alles uit de tweede hand. Wat wij van
Jezus van Nazaret weten, hebben we van de apostelen.
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De Geest van moed en krachten
Dat getuigen zou voor de apostelen een levensgevaarlijke onderneming worden.
Denkt u zich maar in. Petrus was geen lafaard. Dat is hij, denk ik, ook nooit
geweest. Maar toen de Meester voor de Hoge Raad stond en iemand en nog één
en nog één zeiden dat hij ook bij die Jezus hoorde, heeft hij van angst driemaal
keihard gelogen en zijn geliefde Jezus uit Nazaret volkomen alleen laten staan. Zo’n
angst had Petrus. Lucas heeft het zelf bericht (Luc. 22:54-62).
Later waren de leerlingen bijeen, ja, maar wél achter gesloten deuren vanwege
angst voor de Joden (= de Joodse leiders). Zie Johannes 20:19. De Messias had
ze ook van tevoren heel ernstig gewaarschuwd. Zo heer, zo knecht, zei Hij. Haten
ze mij, dan zullen ze jullie ook haten wanneer en omdat je het voor mij opneemt
(getuige zijn!). Doden ze mij, ze zullen jullie ook naar het leven staan omdat je het
voor mij opneemt. Het meest dreigend was het allicht in Jeruzalem. Daar was het
complot beraamd en uitgevoerd en de bevolking opgestookt.
Vandaar: deuren en monden dicht.
Daar komt straks een einde aan. De deuren en de monden gaan straks open. Daar
zal de heilige Geest voor zorgen. Jullie zullen binnenkort met de heilige Geest
gedoopt worden (1:5). De heilige Geest komt binnenkort over jullie (1:8).
Wat is dat?
Laten we dat Jezus zelf maar laten uitmaken. Hij zei wat Hij daarmee bedoelde.
Volgens 1:8 zei Hij: ‘Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie
kracht ontvangen en van mij getuigen...’ Er staat niet dat de heilige Geest alléén
maar kracht geeft. Vast en zeker geeft de Geest meer. Maar dat kracht geven, dat
brengt de Messias hier als het belangrijkste naar voren.
De Geest is hier de Geest van moed en krachten.
Komt Hij, dan gaan de deuren én de monden open, gevaar of niet.
En wat spreken dan die monden? Ze nemen het voor de verachte, verguisde,
bespuwde, bespotte, veroordeelde, gegeselde en vermoorde Jezus op. In de stad van
de moordenaars.
Dat zal de Geest bewerken! De Geest hoeft hun ook geen nieuwe dingen te leren.
Ze hebben de cursus Koninkrijk Gods doorlopen en hebben diep inzicht ontvangen.
Nu nog durven.

De Geest van de waarheid
In zijn evangeliebeschrijving laat Johannes zien dat de Messias Jezus zijn leerlingen
heel wat over de heilige Geest en zijn werk heeft verteld.
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We zullen vier belangrijke passages gaan bekijken in verband met het woord ‘getuigen’.
In vier passages komt het woord ‘pleitbezorger’ voor als aanduiding van de heilige
Geest. Dit woord ‘pleitbezorger’ is de Nederlandse vertaling van het Griekse woord:
paraklètos, Parakleet. Dat betekent: te hulp geroepene; hij die rechtsbijstand
verleent, advocaat, en ook wel: bemiddelaar. We zitten dus net als bij ‘getuigen’ in
de juridische sfeer.
1. Dat blijkt vooral duidelijk in Johannes 15:26-27. We lezen daar deze woorden
van Jezus, gesproken tot zijn discipelen: ‘Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van
de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt,
zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf
het begin bij mij geweest.’
Hier zien we de verbinding tussen getuigen en pleitbezorger heel duidelijk: de pleitbezorger getuigt. En door Hem getuigen straks de apostelen ook.
Zoals we zagen, houdt ‘getuigen over Jezus’ in Acta in: het opnemen voor Jezus als
de Messias. Dat is nu de taak van de heilige Geest: Hij spreekt niet over Zichzelf,
maar Hij neemt het in de (Joodse) wereld op voor Jezus als de Messias. Achter het
vrijmoedige optreden van de apostelen zit de heilige Geest. En achter de heilige
Geest zit Jezus, die Hem zendt. En achter Jezus zit de Vader, die de Geest aan Jezus
ter beschikking stelt. Wat er dan gezegd gaat worden, zou dat niet de waarheid
zijn? Geest van de waarheid. De apostelen gaan getuigen op initiatief van Vader en
Zoon en heilige Geest. Wat dan gezegd zal worden, daar kun je van op aan. Dat is
betrouwbaar. Dat is de waarheid. Jezus IS de Messias.
2. Johannes 16:7-11. In het volgende hoofdstuk lezen we (Joh. 16:7-11) dat Jezus
Messias tegen zijn discipelen zegt: ‘Wanneer hij (de heilige Geest, WW) komt, zal
hij de (Joodse, WW) wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:
zonde: dat ze niet in mij geloven; gerechtigheid: dat ik naar de Vader ga en jullie
me niet meer zien; oordeel: omdat de heerser over deze wereld veroordeeld is.’ De
juridische sfeer is ook hier duidelijk.
In het rechtsgeding over Jezus van Nazaret over de vraag: is Hij de echte Messias ja
of nee, treedt de heilige Geest (via de apostelen) op als openbare aanklager en zo
neemt Hij het op voor Jezus.
a. Hij zal de wereld (in de eerste plaats de Joodse wereld) het wettige en overtuigende bewijs leveren dat de zonde is dat men niet in Jezus als de Messias gelooft.
b. Hij zal ook het wettige en overtuigende bewijs leveren dat het gelijk geheel en al
aan Jezus’ kant is (gerechtigheid): de Vader verhoogt Hem immers door Hem in zijn
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paleis, in de hemel op te nemen, onzichtbaar voor de apostelen.
c. Hij zal ook het wettige en overtuigende bewijs leveren dat er oordeel komt over
wie Jezus niet als Messias erkennen: immers, de vader van alle leugen die de wereld
beheerst, is al veroordeeld, namelijk in de opstanding van Jezus van Nazaret. In
verband met dat oordeel heeft Petrus het straks in navolging van Joël over bloed,
vuur en rook, verduisterde zon en bloedrode maan.
Dit leveren van bewijs is in feite hetzelfde als ‘getuigen’.
3. Johannes 16:12-15. De volgende bijbelplaats is uit dezelfde toespraak van Jezus
tot zijn discipelen. Hij zegt volgens Johannes 16:12-15: ‘Ik heb jullie nog veel te
zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal
jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens
zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekend maken wat
komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van mij heeft, zal Hij mij eren.
Alles wat van de Vader is, is van mij - daarom heb ik gezegd dat Hij alles wat Hij
jullie bekend zal maken, van mij heeft.’
Deze woorden zijn niet gemakkelijk te begrijpen. Let eerst op het feit dat Messias
Jezus hier evenals in 15:26 noemt de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Hij
beklemtoont dat de Geest die komt, niet namens Zichzelf zal spreken (16:13). Nee,
het zit zo, zegt Jezus: alles is van de Vader, maar al wat van de Vader is, is ook het
mijne (16:15). En de Geest op zijn beurt heeft alles weer van de Zoon (16:15). En
uiteindelijk komt dat ‘alles’ terecht bij de apostelen. Wat zou dat woordje ‘alles’ hier
dan betekenen?
Eerst zegt Messias Jezus: Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen
het nog niet verdragen (16:12). De betekenis van alles wat Hij als de Meester zijn
discipelen heeft geleerd, is zo diep en zo veelomvattend dat het hun zou duizelen
als Hij dat allemaal op dat moment zou verklaren. En de betekenis en gevolgen van
zijn lijden en dood en opstanding die nu vlak voor de deur staan, zijn zo wereldschokkend, dat de leerlingen dat naar het oordeel van de Meester nu niet aankunnen. Dat zullen ze, om zo te zeggen, pas gaan leren in een hogere klas.
Op dat moment kunnen ze het niet aan als de Meester hun zou vertellen dat ze
straks niet meer kunnen spreken over een heilig land, een heilige stad, een heilig
huis van Jahweh in die heilige stad, niet meer kunnen spreken over een heilige taal.
Ze zullen het niet kunnen verwerken als Hij op dat moment zou gaan uitleggen
dat er een nieuw volk van God komt dat voor het grootste deel uit niet-Joden zal
bestaan. Dat heidenen straks in het volk van God de meerderheid zullen vormen en
dat die heidenen erbij horen alleen door het geloof in Hem, en dat zonder offers te
brengen en zonder gebonden te zijn aan allerlei voorschriften in de wet van Mozes.
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Van zulke dingen hadden ze op dat moment niet alleen weinig of niets begrepen,
maar ze zouden het ook niet kúnnen aanvaarden.
Toch zijn dat de plannen van de Vader. En de Zoon heeft daar volledig weet van.
En de Geest heeft daar ook alle weet van, omdat Hij het van de Vader en de Zoon
hoort. De Geest heeft om zo te zeggen meegeluisterd in de hemel, maar ook
meegeluisterd telkens als Jezus tot zijn leerlingen sprak. En Hij begreep allicht wél
de volle betekenis en de verregaande consequenties van de woorden van de Zoon
en van wat de Zoon over zijn vernedering, dood en opstanding had gezegd en Hij
kende de enorme gevolgen van dat lijden en de heerlijkheid erna.
Kortom: de Geest kent de volle waarheid. En te zijner tijd zal Hij de leerlingen langzaam maar zeker die volle waarheid onthullen (16:13). Die waarheid zal de grootheid van Jezus Messias, van zijn woorden en werken en lijden en opstanding in het
licht stellen (‘Hij zal mij eren,’ zegt Jezus in 16:14). Zo zal de Geest hun bekendmaken wat komen gaat: de volle consequenties van de betekenis van de Messias.
En wat gaan die leerlingen daarmee doen? Zij gaan dan ‘getuigen’. Dat wil zeggen,
zij gaan op hun beurt Messias Jezus ook eren door over Hem de volle waarheid, van
de Geest ontvangen, te vertellen. Zo zullen de leerlingen opkomen voor de eer en
de naam van Jezus van Nazaret. Dat wil zeggen: de Geest doet het via hen. En zo
eert de Messias zijn Vader, van wie Hij alles heeft.
Dit bijbelgedeelte is dus één en al belofte voor de leerlingen. Ja, voor de leerlingen. En deze belofte is ook aan hen vervuld. Ze hebben de Geest ontvangen, en
door de Geest hebben zij diep inzicht gekregen in de betekenis van Messias Jezus
voor Jeruzalem, voor stad en land, voor land en volk, voor volk en de volkeren, voor
heden en toekomst. En dat vinden wij nu in het Nieuwe Testament. Als wij ons aan
het onderwijs van de apostelen, neergelegd in het Nieuwe Testament, houden,
worden wij ook in ‘in alle waarheid geleid’. De Geest der waarheid wijst ons naar
het geschreven evangelie van het Nieuwe Testament.
De roomse kerk beroept zich op deze tekst voor de stelling dat de (roomse) kerk
altijd in de waarheid wordt geleid door de Geest. De kerk dwaalt niet.
Wie deze bijbelplaats goed begrijpt, moet dit beroep van de roomse kerk op deze
tekst vierkant afwijzen. De kerk dient zich te houden aan de leer der apostelen. Dan
en dan alleen wordt ze in alle waarheid geleid.
4. Johannes 14:26. De laatste plaats uit het evangelie van Johannes is Johannes
14:26.
Daar wordt vermeld dat Jezus Messias tegen zijn leerlingen zei: ‘Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.’

20

Acta 1

Jezus kan zowel zeggen dat Hij de Geest naar zijn apostelen zal zenden bij de Vader
vandaan (15:26), als dat de Vader de Geest zal zenden namens Hem (14:26). Die
Geest zal altijd bij de apostelen zijn, zodat ze hun zware ambt aan zullen kunnen
(14:16).
In 14:26 belooft Messias Jezus de leerlingen, dat de Geest hun alles in herinnering
zal brengen wat Hij (Jezus) tegen hen gezegd heeft. Dat was wel een geweldige
bemoediging. Hoe vaak zullen de leerlingen niet bij zichzelf gedacht hebben: als ik
dat allemaal maar kan onthouden. Ze wisten dat ze in opleiding waren.
In 14:26 belooft Jezus zijn leerlingen dan ook nog dat de Geest hun alles zal duidelijk maken wat Hij hun gezegd heeft. Dat komt helemaal overeen met de uitleg van
16:12-15, gegeven onder punt 3. In hun beroep van apostel zal getuigen de hoofdzaak van hun werkzaamheden zijn. Hun getuigenis zal afdoende zijn (de Geest
brengt hun alles wat Jezus gezegd heeft, in herinnering) en de nodige diepgang
hebben (ingeleid in de gevolgen van wat Jezus hun leerde, ook over zijn lijden,
dood en opstanding).
Ook deze laatste bijbelplaats heeft dus alles te maken met die opdracht om van
Hem te getuigen.

De hemelreis (in de staatsiekoets?)
Nadat de opgestane Heer had gezegd dat ze als getuigen moesten beginnen in
Jeruzalem, daarna de provincie in moesten trekken (Judea), daarna naar de halfheidenen moesten gaan (de Samaritanen) en dan verder tot de uiteinden van
de aarde, in die volgorde, werd Hij voor hun ogen omhoog geheven, en een wolk
onttrok Hem aan hun ogen!
Zou dat een regenwolk geweest zijn? Ik denk het niet. Of zou dat oude versje gelijk
hebben dat luidde: ‘Op een lichte wolkenwagen, werd de Heer van d’ aard gedragen ...’? Een koning die alle macht in de hemel en op de aarde heeft ontvangen,
zou die niet met groot ceremonieel de troon bestijgen? Met een staatsiekoets, met
de gouden koets? Ik denk het wel. Denk eens aan de hemelvaart van Elia! Een
ondergeschikte. Nu de koning zelf. In de staatsiekoets van de Vader.
Bij Elia staat dat hij en Elisa plotseling uit elkaar gedreven werden door een wagen
van vuur, met paarden van vuur ervoor. ‘En Elia werd in een stormwind meegevoerd
naar de hemel.’ Het leek dus op onweer: vuur, bliksem en storm (2 Kon. 2:11). De
wolk die Jezus onzichtbaar maakte, was het voertuig dat Hem naar de troon aan
de rechterhand van Jahweh voerde. Op dezelfde manier, zeggen de engelen volgens
Acta 1:11, komt Hij eens terug. Namelijk op de wolken des hemels, zo staat het er.
In de staatsiekoets van de Vader, omringd door de vele koetsen van de engelen, die
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Hij dan meeneemt. Wat zal dat indrukwekkend zijn. Ieder die dat gaat meemaken,
zal door die staatsiewagens onmiddellijk weten dat de ‘hemelkoning’ arriveert. Hoe
het zij: onze God Jahweh regeert de wereld vandaag aan de dag door een Joodse
man! Als dat niet de doodsteek is voor alle antisemitisme. Blijf van de bloedverwanten van de koning af!
Ja, Jahweh regeert de wereld door de man die voor ons stierf. Dat moet wel goed
gaan.

Bidden in een bovenvertrek
De twaalf apostelen hebben kennelijk geen verdriet gehad over deze scheiding.
Er zit wel een negatief kantje aan. Scheiden doet lijden. Maar ze hebben natuurlijk in de gevolgde cursus best begrepen dat het in hun belang is dat de Messias
op de troon van David naast Jahweh plaats neemt. Zo alleen zal het grote werk
van Jahweh tot herstel van de schepping op kunnen schieten. Spoorslags naar
Pinksteren, naar Jeruzalem en dan naar de uiteinden der aarde.
We begrijpen dat ze ook voortdurend bleven bidden. Er was wat te vragen. Om de
komst van de beloofde Geest natuurlijk. Dan konden ze tenminste eindelijk aan het
werk voor hun geliefde Messias.
Omdat ik me niet kan voorstellen dat er in Jeruzalem een particuliere woning
bestond met een bovenvertrek (1:13) waar 120 mensen in konden (1:15), vermoed
ik dat het bovenvertrek een ruimte binnen het tempelgebied was.
In Acta 12:12 staat dat Maria, de moeder van Johannes Marcus, een huis bewoonde waar een groot gezelschap bijeen kon zijn. Maar er staat niet bij dat dit huis een
zo groot bovenvertrek had.
Het is niet met zekerheid uit te maken.

Mattias
Voordat het werk zou beginnen, moesten er weer twaalf apostelen zijn. Judas was
weggevallen. Matteüs 27:5 vermeldt dat Judas zich verhing. Marcus, Lucas en
Johannes vertellen daar niet over in hun evangelie. Hier in Acta (1:18) staat dat
Petrus zei dat Judas was omgekomen bij een val. Hoe dat nu precies zit, weet ik
niet. Hoef ik ook niet te weten.
Er zijn bijbelverklaarders, waaronder gereformeerde, die zeggen dat Petrus niet
het initiatief had mogen nemen om een vervanger van Judas aan te laten wijzen.
Dat had hij aan de Heer van de kerk moeten overlaten. En heeft die later niet zelf
Paulus aangewezen?
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Ik ben het daar niet mee eens. Mattias kwam in de plaats van Judas en Paulus
kwam in de plaats van de door Herodes vermoorde Jakobus, één van de zonen van
Zebedeüs.
Bovendien heeft de Messias zelf Mattias aangewezen. Er is door de gemeente van
Jeruzalem niet gestemd, maar er is, na gebed, geloot tussen Josef Barsabbas Justus
en Mattias. Toen wees de Heer van de kerk Mattias aan.
Waarom moesten er eigenlijk twaalf apostelen zijn?
Dat had Jezus zelf zo bepaald. Na een nacht gebeden te hebben, riep Hij de leerlingen bij Zich en ‘koos twaalf van hen uit, die Hij apostelen noemde’ (Luc. 6:12-13).
Marcus schrijft (Mar. 3:13-19): ‘Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op
wie Hij zijn keus had laten vallen, en ze kwamen naar hem toe. Hij stelde twaalf
van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen en Hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit
te drijven.’ En dan volgen de namen van die twaalf. Het blijkt dus dat meer mensen
dan alleen de twaalf Jezus volgden. De gemeente in Jeruzalem had dan ook geen
moeite twee mensen te vinden die net als de twaalf voortdurend Jezus waren
gevolgd, vanaf zijn ambtsaanvaarding (de doop door Johannes) tot de hemelvaart.
Dat stelde Petrus ook als eis voor een te kiezen apostel. Anders kon hij niet echt
getuige zijn. Hij moest net als de apostel Johannes kunnen zeggen: wat ik gezien en
gehoord heb, wat ik bekeken en aangeraakt heb, dat verkondig ik (vgl. 1 Joh. 1:1-4).
Het college van de apostelen telde toen dus weer twaalf leden. Zoals Jezus zelf
heeft gewild.
Het volk Israël stamde af van de twaalf zonen van Jakob. Zo ontstonden de twaalf
stammen van Israël. Na lang overleg met zijn Vader stond het voor de Messias vast
dat het nieuwe Israël ook moest ‘afstammen’ van twaalf mannen. Om te symboliseren dat het nieuwe Israël de wettige voortzetting was van het oude volk. Niet een
vervanging, maar een voortzetting. Een Israël waarin Tyriërs en Moren en Filistijnen
zouden worden opgenomen, in Israël ingelijfd, en de naam van Sions kinderen
dragend (Ps. 87).
Mattias werd, denk ik, met een kleine ceremonie aan het college toegevoegd (1:26b).

Slot
Overzien we deze bespreking van Acta 1, dan wordt duidelijk welk een unieke en
hoogst belangrijke taak de apostelen kregen.
Tegenwoordig bestaat de tendens om wat de apostelen opgedragen en beloofd
kregen, te maken tot beloften en opdrachten van alle christenen. Ik heb dat sterk
gemerkt bij charismatische christenen. De discipelen kregen de opdracht zieken
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te genezen, dus wij ook. Zij moesten en konden demonen uitdrijven, dus wij als
christenen ook. De apostelen kregen het bevel om zelfs doden op te wekken en
dat hebben ze, zij het heel spaarzaam, gedaan, en wij hebben als christenen die
opdracht ook. Daarbij wordt dan vooral Matteüs 28:20 als ‘bewijs’ gebruikt. Daar
staat immers het bevel van de opgestane Heer aan de apostelen, dat zij de gelovigen moesten leren dat ze zich moesten houden aan alles wat Hij aan hen, de apostelen, had opgedragen. Hij had de apostelen opgedragen zieken te genezen, en dat
moesten zij de gelovigen dus ook leren onderhouden. Daarbij voert men dan verder
aan hoeveel zieken er wel niet wonderbaarlijk genezen worden tegenwoordig. Er
kunnen ook zomaar mensen aanbellen bij mijn huis, als ik ziek ben, om te zeggen
dat ze demonen bij mij komen uitdrijven. Ik ben gelukkig bijna nooit ziek!
Er worden heel wat samenkomsten voor genezing belegd met veel propaganda.
Men wijst erop dat in Afrika ergens een gestorvene nog niet zo lang geleden na
een paar dagen weer levend is geworden. Daar is zelfs een cd-rom over verschenen:
Raised from the dead, daar en daar te bestellen. Ik heb die besteld. En die cd was
wél dood: ik kreeg geen beeld en geen geluid. En dat lag niet aan mijn computer!
Het kan natuurlijk toeval zijn geweest.
Laat u niets wijsmaken.
Ik ontken niet dat er zieken worden genezen. Ik ontken niet dat dit ook gebeurt op
massa-gebedssamenkomsten. Ik verheug me over elke genezing die onze God geeft.
Maar dit heeft niets te maken met wat de apostelen deden. Die ontvingen macht
om zieken te genezen, macht om demonen uit te drijven, macht om doden op te
wekken. Daar hoefden ze geen bijeenkomst voor te organiseren, daar hoefden ze
niet om te bidden en nog eens bidden. Ze zeiden, net als de Messias had gedaan:
‘Sta op,’ en de lamme stond op. Ja, op die woorden stond de gestorven Tabita op
(9:40, al had Petrus toen wel eerst gebeden). Die macht was zo groot dat zieken op
wie de schaduw van Petrus viel, genezen werden (5:15) en als een zieke of bezetene
in Efeze een zakdoek van Paulus in handen kreeg, werd hij genezen (19:11).
Kom daar eens om!
De apostelen kónden het niet alleen. Ze móesten het ook doen. Het was hun opgedragen. Opgedragen door Messias Jezus. Opgedragen was het alléén aan hen. Hun
namen staan erbij (Mat. 10:1-10). Nergens in Acta staat dat zij de gelovigen de
opdracht gaven die wondertekenen ook te verrichten. Nergens in Acta staat dan
ook vermeld dat anderen dan de apostelen die wondertekenen hebben verricht.
(Het wordt wél verteld van Stefanus en Filippus, twee van de zeven mannen die
gekozen waren door de gemeente te Jeruzalem. Na hun verkiezing werden ze voor
de apostelen gesteld; de apostelen baden voor hen en legden hun de handen op.
Heel aparte figuren dus.)
Trouwens, Messias Jezus heeft zijn twaalf apostelen niet alleen opgedragen om
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zieken te genezen en andere wondertekenen te doen, maar bij diezelfde gelegenheid zei Hij als in één adem door, dat ze geen gouden, zilveren en koperen munten
mee mochten nemen en geen reistas en geen extra kleren. Moesten de apostelen
de gelovigen ook dat leren onderhouden?
Matteüs 28:20 heeft het helemaal niet over deze dingen. De NBV laat dat al wel
merken. Die vertaling luidt: jullie moeten de gelovigen ‘leren, dat ze zich moeten
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb’. De opgestane Heer wil dat de
apostelen de gelovigen leren christelijk te leven. Zoals in de bergrede dat christelijke leven wordt beschreven. De apostelen hebben dat ook trouw gedaan. Lees de
brieven van bijvoorbeeld Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus maar.
Deze uitleg is geen bijzonderheidje van mij. Zo worden deze woorden van de
Messias door alle bekende uitleggers geïnterpreteerd.
Ik heb de indruk dat deze miskenning van de bijzondere positie van de apostelen
op één lijn ligt met de duidelijk te constateren miskenning van de kerkelijke ambtsdragers, die veel charismatici kenmerkt. Dat is vanuit hun (verkeerde) standpunt te
begrijpen. De kerkelijke ambtsdragers worden gekozen door mensen. Zij behoren
tot het instituut kerk. Wat een verschil met het in beslag genomen worden door de
heilige Geest en dan de gemeente gaan vernieuwen en veranderen. Dan ben je op
een veel belangrijker manier ingeschakeld om leiding te geven.
GESPREKSPUNTEN
1.
2.

3.

4.

5.

Wat wil het zeggen dat de Schrift Gods wil volkomen bevat (art. 2 NGB)? Zou u ook
het liefst ‘cursist’ van de Here Jezus zelf geweest zijn? Is dat een terecht verlangen?
Welke vragen zou u Hem bij zijn ‘cursus’ gesteld hebben? Zouden dat vragen zijn
over Hem of juist eerder over uzelf? (Vgl. de vraag van de discipelen over herstel
van het koningschap.)
Spreek eens door naar aanleiding van Jezus’ antwoord over het ‘niet berekenen,
maar getuigen’, en betrek daarbij de vier genoemde passages uit het evangelie van
Johannes.
Het heilsfeit van de hemelvaart wordt summier beschreven. Zoek met behulp van
HC Zondag 18 en de daar genoemde bewijsteksten na, waarom Jezus naar de
hemel ging en wat daarvan de consequenties zijn voor ons.
De nieuwe apostel Mattias wordt gekozen door onder gebed het lot te werpen.
Kunnen en/of mogen wij ook zo handelen bijvoorbeeld bij ambtsdragersverkiezingen (of bij keuzes in ons eigen leven)?
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De hemelvaart van Elia (Griekse icoon)
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Acta 2
Alles gereed
In hoofdstuk 1 wordt beschreven dat de apostelen instructies betreffende het koninkrijk van God Jahweh ontvangen. De apostelen zijn deskundigen geworden (1:3).
De opdracht is duidelijk geformuleerd (1:4 en 8).
Het college der apostelen is weer voltallig (1:26).
Ze krijgen te horen in welke streken en landen ze de boodschap moeten brengen
(1:8). Een immense opdracht: tot de uiteinden van de (toenmaals) bekende wereld.
Een levensgevaarlijke opdracht, direct al: in Jeruzalem moeten ze beginnen, de stad
waar Jezus uit Nazaret de doodstraf kreeg en onderging. Het kan ieder die het voor
Hem gaat opnemen, het leven kosten.
Nu moeten ze de kracht van de Geest nog ontvangen (1:8).

Oogsten, of: Aan het werk
Het Pinksterfeest breekt aan. In Israël volgde op Pascha het Pinksterfeest. En wel
vijftig dagen na Pascha. Het feest heet in het Oude Testament het Wekenfeest
(omdat er zeven weken werden geteld na Pascha en dan was het Wekenfeest). Het
Wekenfeest was een oogstfeest. Niet het begin van de oogst werd gevierd, maar de
laatste fase ervan: de tarweoogst.
Zo regelt Messias Jezus het vanuit de hemel: de Geest daalt neer juist op de eerste
dag van dat Wekenfeest. Daarmee wordt het nieuwtestamentische pinksterfeest
gekarakteriseerd als een oogstfeest.
Christus gaat de vruchten van zijn lijden, sterven en opstanding oogsten. Als een
graankorrel werd Hij in de grond gelegd. Zo alleen kan een graankorrel vruchten
voortbrengen. De vruchten komen in de schuur. Mensen worden geoogst. Joodse
mensen en niet-Joodse mensen. Ze komen in Gods schuur: de heilige algemene
christelijke kerk. Werk van Messias Jezus door de heilige Geest. Staat het artikel over
de kerk in de Apostolische Geloofsbelijdenis niet in het derde deel, het deel over de
heilige Geest?

Stormgeluid en vuur
Drie wonderlijke gebeurtenissen begeleiden de komst van de Geest.
a. Een hard geluid. Het klinkt als een storm die door het huis raast. En het stormt

27

Ambassadeurs in Jeruzalem

niet. Een blaasinstrument van ongekende omvang..., de ramshoorn van de Sinaï.
b. Vuur. Veel vuur dat zich later verdeelt in vuurvlammen, die zich op de hoofden
der aanwezigen zetten. Vuur en geen brand..., als de brandende braamstruik.
c. Een spreekwonder. De aanwezigen beginnen in vele verschillende ‘heidense’
talen te spreken.
De eerste twee tekenen zijn verschijnselen die de aanwezigheid van Jahweh verraden. Theofanie-verschijnselen.
Denk aan de braamstruik vol vuur, die niet verbrandde. Mozes liep ernaartoe, en
Jahweh zei: Doe je schoenen uit, het is hier heilige grond. Hijzelf was er (Ex. 3:2-6).
Denk aan het vuur en het geluid van de ramshoorn bij de Sinaï, toen Jahweh daar
neerdaalde en vertoefde (Ex. 19:16; 20:18). Al die mensen van Acta 2 die kwamen
kijken wat er aan de hand was, al die Joden en Jodengenoten, konden die tekenen
heel goed interpreteren vanuit hun kennis van de geschriften. Vuur, sterk geluid,
storm, althans wat daarop lijkt (‘iets als’), kenden ze als begeleidende verschijnselen
als Jahweh kwam.

Waar vonden die tekenen plaats?
Het moet voor die mensen verbijsterend geweest zijn. Lucas zegt dat ook een paar
keer met veel nadruk: ze raakten geheel in verwarring (2:6); ze waren buiten zichzelf
van verbazing (2:7); verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht (2:13).
In die toestand raakten ze kennelijk vooral toen ze de aanwezigen in hun ‘heidense’
talen hoorden spreken. Dat moest ook wel een teken zijn van de aanwezigheid van
Jahweh.
Wáár dit allemaal plaatsvond, vertelt Lucas niet. Maar we zullen ervan moeten
uitgaan dat de honderdtwintig volgelingen van Messias Jezus bijeen waren in een
grote ruimte van het tempelcomplex. Niet in het bovenvertrek genoemd in 1:13. Ik
denk dat er in heel Jeruzalem niet een bovenvertrek bestond dat 120 mensen kon
bevatten. Ook later verblijven de gelovigen regelmatig in het tempelcomplex (2:46;
3:1; 5:12). Bovendien: hoe konden al die Joden en Jodengenoten die Lucas in
2:8-11 noemt, een bovenvertrek in een particulier huis zo dicht naderen, dat ze die
120 mensen konden verstaan, terwijl die kennelijk ook nog door elkaar praatten?
Verder: die Joden en Jodengenoten waren op weg naar de tempel ter gelegenheid
van het Wekenfeest. En bij de tempel aangekomen, maakten ze die wonderlijke
dingen mee. In dat bijgebouw van de tempel. Het Griekse woord dat in de NBV
is vertaald met ‘huis’, vormt geen enkel bezwaar tegen deze opvatting. Het wordt
namelijk in niet-bijbelse lectuur ook gebruikt voor (vertrek in) een tempel.
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‘Verhuizing’
Denkt u zich eens in: waar woonde Jahweh naar zijn belofte? Was het heilige der
heiligen niet zijn troonzaal, en de ark niet zijn troonzetel? Heeft Hij die ruimte verlaten? Ja, Hij heeft die troonzaal verlaten. Hij heeft zijn intrek genomen in de kring
van de aanbidders van zijn Zoon.
Hij is... verhuisd. Wat een buitengewoon ingrijpende gebeurtenis. Wat is het tempelgebouw nu nog? Leegstaande woning, gereed voor de sloop (in het jaar 70 na
Chr.). Wat doen die priesters daar nog? Ze raken werkloos. Wat doet dat altaar daar
nog? Dat kan opgeruimd worden en dat zal ook gebeuren (in het jaar 70 na Chr.).
En alle andere meubilair eveneens.
Zou de genadige God willen wonen bij de moordenaars van zijn Zoon?
Hij is verhuisd naar de vrienden, de belijders van zijn Zoon. Daar woont Hij nu zelf,
en daar wordt nu zijn heil verkregen, het leven tot in eeuwigheid. Die kring daar
is het begin van de heilige, algemene, christelijke kerk. Daar moeten de mensen
in het vervolg naartoe. Petrus roept de mensen in Jeruzalem daar ook toe op: Stap
eruit, zegt hij. Stap uit dit verdorven mensengeslacht, bekeer u, laat u dopen onder
aanroeping van de naam van Messias Jezus, dan krijgt u vergeving ook van die
vreselijke zonde en ontvangt u net als wij de heilige Geest, want die is tenslotte aan
u en uw kinderen beloofd. Hier woont Hijzelf, hier wordt zijn heil verkregen (vergeving en de Geest) en het leven tot in eeuwigheid. Zie Acta 2:38-40. En ongeveer
drieduizend Joodse mensen liepen die dag over, Jahweh achterna. Halleluja!

Kracht om te getuigen
Door (de Geest van) Jahweh krijgen 120 vereerders van de Messias, dat kleine,
christelijke kerkje te Jeruzalem, alle moed en krachten om te getuigen. (Over getuigen, zie hoofdstuk 1, paragraaf ‘Getuigen’ (p. 16). Over de Geest van moed en
krachten, zie de gelijknamige paragraaf in hoofdstuk 1 (p. 17 ).
a. Door de Geest van Jahweh zullen de 120 leden optreden als openbare aanklagers van de Joodse leidslieden en de inwoners van Jeruzalem die de terechtstelling van Messias Jezus hadden georganiseerd en geëist. De beschuldiging luidt:
moord.
b. Ze zullen ook optreden als publieke verdedigers van de gedode Messias. Jahweh
had Hem opgewekt en op de troon van David in de hemel gezet, aan zijn rechterhand. Jezus van Nazaret had dus het recht aan zijn zijde.
c. Ze zullen optreden als officieren van justitie die een straf gaan eisen voor de
moordenaars.
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(Over deze functies van de Geest, zie hoofdstuk 1, paragraaf ‘De Geest van de waarheid’, p. 17, Joh. 16:7-11). Wellicht wil Lucas op deze spreektaak van de leden wijzen
door te spreken over ‘tongen’ als van vuur.

De stomverbaasde toehoorders
De toehoorders die samendrommen bij de 120 leden van de gemeente, zijn allemaal Joden. Er zijn er wel bij die van heidense afkomst waren. Maar die hadden
zich laten besnijden, ze hadden de zogeheten proselietendoop ondergaan en een
offer gebracht, en zo waren ze officieel tot het Jodendom overgegaan. Zij worden
hier Jodengenoten genoemd. Of proselieten (NBV).
Natuurlijk was de stad vrij vol. Het was immers een officiële, Joodse feestdag waarover voorschriften stonden in Deuteronomium 16:9-12.
Lucas schrijft dat het vrome Joden waren. Dat betekent dat ze ernst maakten met
het leven met Jahweh naar de bepalingen van het verbond. Ze hielden zich aan de
thora van Mozes, aan al het onderwijs in de eerste vijf boeken van hun Hebreeuwse
Bijbel.
Dat bleek wel uit hun gang naar de tempel op deze feestdag.
Dat bleek ook wel uit het volgende. Lucas noemt een groot aantal landen op waaruit die Joodse mensen afkomstig waren. Ze wóonden in Jeruzalem, zegt Lucas (2:5).
Op een gegeven moment hadden ze dus besloten het heidense land waar ze woonden, en waar, denk ik, ook hun voorouders eeuwen lang gewoond hadden (gevolg
van de ballingschap van het Noordelijke rijk en van het Zuidelijke rijk), te verlaten
en naar Kanaän te gaan, het beloofde land, en zich te vestigen in Jeruzalem, vlak
bij het huis van Jahweh. Het waren mensen die zeiden: ‘Hoe lieflijk is uw woning,
Jahweh van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van Jahweh’ (Ps. 84:1-2). Ze zouden er dan bij zijn als de Messias kwam.
Ze wilden ook het liefst begraven worden in of vlak bij Jeruzalem. Velen kochten
daarom een stuk grond bij de stad.
Over die mensen heeft Lucas het hier. Vrome mannen.
Die mensen hebben dus ook het vijftig dagen tevoren gevierde Pascha meegemaakt. Misschien hebben ze toen ook wel voor het paleis van Pilatus staan roepen:
Kruisig Hem, kruisig Hem.
Lucas zegt het niet, maar er zullen ook wel Jeruzalemmers bij zijn geweest die hun
hele leven in Jeruzalem hadden gewoond, die er geboren waren. Onder hen waren
ook wel vrome mannen. Dat wat de toehoorders betreft.
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Vreemde talen
Elk van de toehoorders sprak, naar ik vermoed, drie talen. De taal van het heidense
land waar ze gewoond hadden. Dus Egyptisch, Libisch, Latijn, en ook Judees, dat
wil zeggen, een wat deftig Aramees, in elk geval deftiger dan de Galilese tongval,
en nog andere talen. Verder spraken ze allemaal wel een eenvoudig soort Grieks
(koinè-Grieks). En ieder sprak ook wel Aramees.
De 120 gemeenteleden gingen spreken in de talen van die heidense volken. Dus
Egyptisch of Latijn enz. Terwijl ze maar eenvoudige Galileeërs waren. Zonder veel
opleiding, alleen door Messias Jezus opgeleid tot schriftgeleerden, Acta 1:3.
De Geest van Jahweh gaf hun plotseling en kortstondig het vermogen allerlei talen
die ze nooit hadden leren spreken, te gebruiken. De toehoorders zeggen: we horen
hen in onze eigen taal spreken, in onze eigen moedertaal (2:8).
Dat talenwonder was de oorzaak van complete verwarring (2:6). Dat waren toch de
talen van de heidenen? Ja, en dat is van geweldige betekenis.
Dit talenwonder heeft niets te maken met wat in de NBV klanktaal heet (bijv. in
10:46; in 19:6; en vaak in 1 Kor. 12 en 1 Kor. 14). De gemeenteleden spraken in
bestaande menselijke talen. Maar wel talen van de heidenen. Zo liet de Geest van
Jahweh weten dat de boodschap die die 120 mensen brachten, ook voor de heidenen bestemd was.
De oogst zal een oogst zijn uit de Joden eerst, maar daarna ook uit de heidenen. Je
mag wel zeggen: het is eindelijk zover. Toen Jahweh Abraham afzonderde van zijn
verwanten en bekenden, betekende dat niet dat Hij niets meer met al die heidense
volken van doen wilde hebben. Inderdaad, Hij heeft ze eeuwenlang op hun wegen
laten gaan. Hij heeft Zich lange tijd niet met hen bemoeid. Maar Hij zei al tegen
Abraham dat dit tijdelijk was. Want Hij zei tegen zijn vriend: In u, Abraham, zullen
alle volken van de aarde gezegend worden. Dat gaat vanaf Pinksteren gebeuren.
Nu laat Hij de volken niet langer rustig heidenen blijven. Jahweh trekt de grens
tussen Israël en de heidenen over en gaat de volken oproepen om Jezus van
Nazaret als hun koning en redder te aanvaarden. Zijn mensen spreken ‘heidense’
talen.
Dat hebben die Joodse mensen begrepen en ze waren verbijsterd, buiten zichzelf,
geheel van hun stuk gebracht. Drie keer zegt Lucas dat.
Zijn ze in Kanaän komen wonen, in Jeruzalem, vlak bij de tempel van Jahweh,
en dan merken ze daar dat ze eigenlijk net zo goed thuis hadden kunnen blijven,
omdat Jahweh zelf naar de heidenen toegaat.
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De grootste schrik
1. Een geweldig geluid.
2. Vuur.
3. Jahweh is verhuisd naar de kleine gemeente, Hij woont niet meer in het heilige
der heiligen, niet meer bij de hogepriester en de priesters en de levieten.
4. Heidense talen, overal te horen.
5. En dan komt het moeilijkst te verwerken feit. Het vijfde, verbijsterende gebeuren. Dat is wat ze horen krijgen.
Ze zeggen zelf: we horen die Galileeërs allemaal over Gods grote daden spreken. En
onmiddellijk erachteraan zegt Lucas nog een keer: Verbijsterd en geheel van hun
stuk gebracht waren ze (2:12).
Wat zouden ze te horen hebben gekregen? Waar hadden die gemeenteleden het
over?
Over Gods grote daden.
Natuurlijk niet over de grote daden van Jahweh als de uittocht uit Egypte, eeuwen
geleden. Of over de terugkeer uit de ballingschap, ook eeuwen geleden.
Nee, ze hebben het, evenals Petrus straks in zijn redevoering, over Jahwehs grote
daden van de laatste tijd.
Het gaat dus over Jezus van Nazaret. Wat ze over Hem te horen krijgen, is zo ingrijpend dat sommigen onder die toehoorders het afweren door te zeggen: Die lui zijn
dronken.

Het college treedt aan
Petrus treedt naar voren, samen met de elf andere apostelen. Probeert u zich dat
voor te stellen. Het college komt als een eenheid voor voren. Daar staan ze: de
twaalf leiders. De twaalf leden van de Raad der Apostelen. Wat Petrus gaat zeggen,
wordt namens de hele kerkenraad gezegd. De gevolmachtigde ambassadeurs van
de Messias.

Onze Bijbel
Petrus zegt: het is natuurlijk onzin te denken dat we dronken zijn. Honderdtwintig
mensen samen tussen 8 en 9 uur ’s morgens dronken op het terrein van de tempel
van Jahweh?
Mensen, jullie moeten dit bekijken in het licht van onze heilige geschriften. Het is
een gebeuren binnen het verbond tussen Jahweh en ons, zijn volk. We vinden over
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wat hier gebeurt, in onze Bijbel informatie. Die Bijbel is een lamp die licht werpt op
deze gebeurtenissen.
Dan wijst hij op de profeet Joël en op Psalm 16 en Psalm 110. En hij herinnert in
2:38-39 met zoveel woorden aan de beloften binnen dat verbond.
U begrijpt wel na hoofdstuk 1 dat dit nu vrucht is van het onderwijs dat hij en
de andere leden van het college hadden ontvangen. Ze waren schriftgeleerden
geworden. Misschien waren deze bijbelplaatsen wel ter sprake gekomen tijdens dat
onderwijs.

Joël
In de dagen van Joël was er bij het volk sprake van een schrikbarende ontrouw aan
Jahweh. Daarom kwam er dan ook een straffend ingrijpen van Jahweh. Er is sprake
van vier rampzalige verschijnselen.
Het eerste is: een sprinkhanenplaag van ongekende omvang. De beesten vormen
een leger. En de grote aanvoerder van dat leger is Jahweh zelf. Zie Joël 1:4; 2:11.
Het tweede is: een grote droogte, alles gaat dood. Zie Joël 2:7 en 20.
Het derde is: branden (samenhangend met die droogte). Zie Joël 1:19-20.
Het vierde is: volken rondom Israël juichen van leedvermaak en overvallen het weerloos geworden volk. Zie Joël 4:4.
En eigenlijk moet er nog een vijfde ramp genoemd worden: er kunnen geen offers
meer aan Jahweh gebracht worden. Zie Joël 1:9 en 13; 2:14.
Hoe kan het dan ooit weer goed komen? Dat zegt Joël heel duidelijk: vasten en
bidden (1:14). Treuren en rouwen (2:12). Bekering als terugkeer tot Jahweh (2:12).
Niet maar de kleren scheuren als teken van verdriet over al die vreselijke gebeurtenissen, maar harten scheuren als teken van berouw en zondebesef. Een nationale
bededag organiseren waar zelfs de baby’s mee naartoe genomen moeten worden
(2:15-16).
En wat zal er na de verootmoediging gebeuren? Wel, zegt Joël: misschien herroept
Jahweh dan zijn vonnis. Dat misschien is toch wel heel treffend, om niet te zeggen:
beangstigend. Zeker, zegt Joël, Jahweh is genadig en liefdevol, geduldig en trouw
en tot vergeving bereid.
Wat een prachtige uitspraak over onze God.
En toch: misschien herroept Hij zijn vonnis. Er zijn geen rechten meer. Het is te erg
geweest. Niemand kan Hem van genadeloosheid of liefdeloosheid, van kortaangebondenheid, ontrouw of hardheid beschuldigen als Hij zijn woede laat voortduren
tot het hele volk ten onder is gegaan. Hij kan immers als Hij wil, met een ander
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volk opnieuw beginnen. Er kunnen momenten zijn in het leven van het volk, of in
het leven van een enkeling, dat het te laat is, dat het te erg is geweest. Denk aan
koning Saul. Deze overweging moet de dood betekenen van alle vanzelfsprekendheid in de omgang van zondige mensen met onze God.
Welke dingen zullen er dan misschien gebeuren als het volk zich verootmoedigt?
Dan zal het (misschien!) gebeuren dat Jahweh de sprinkhanen verdrijft en
ombrengt (2:20).
Dan zal het (misschien!) gebeuren dat er weer wat te eten en te offeren zal zijn
(2:14; 2:26).
Ja, dan kan het gebeuren (misschien!) dat er nog rijkere gaven komen dan tot
dusver ooit aan Israël zijn gegeven, namelijk: de uitstorting van de Geest van
Jahweh niet maar op deze en gene in Israël (een koning, een priester, een profeet),
maar op alle leden van zijn volk, zelfs op de minste leden, de slaven en slavinnen.
Het gevolg zal zijn dat ze allemaal profeten worden.
Dan komen er ook onheilstekenen: dood, vernietiging en brand. Wie dan Jahweh
roept om redding, zal behouden worden. Daarna komt het wereldoordeel over alle
volken van rondom.
Hoe dat allemaal met elkaar in verband staat: uitstorting van de Geest, en bloed,
vuur en rook, wordt niet duidelijk. En wanneer dan dat volkerenoordeel zal plaatsvinden, staat er ook niet. Aan de hand van Joël kun je geen tijdstabel opstellen,
zelfs geen precieze volgorde van de gebeurtenissen.
Maar duidelijk kan dit zijn: als Jahweh zijn onheilsplannen met Israël laat varen en
Zich verzoent met zijn volk, dan zal het goede dat beloofd wordt, er komen voor wie
zich het hart hebben gescheurd en voor wie teruggekeerd zijn tot Jahweh.
Even duidelijk is dat al het onheil zal komen over wie zich het hart niet hebben
gescheurd.
Er komt een grote afrekening ook met de heidenvolken.

Petrus’ tijd
In de tijd van Petrus is de situatie onder het volk nog bedroevender dan in Joëls tijd.
Immers, de Messias die na zoveel eeuwen wachten eindelijk gekomen is, wordt niet
herkend, wordt ter dood veroordeeld en ter dood gebracht. Moord op de Messias.
Daar was toen niet elke Joodse man en vrouw schuldig aan. Absoluut niet. Schuldig
daaraan waren de priesters onder leiding van de hogepriester, met de oudsten
(de burgerautoriteiten), leden van de stroming der Sadduceeën en wellicht ook de
Farizeeën. En een groot deel van de bevolking van Jeruzalem, de mensen die geroepen hadden om de kruisiging van Jezus van Nazaret.
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Geen valse beschuldigingen
Denk erom dat niemand het recht heeft om het Joodse volk als geheel te beschuldigen van ‘Godsmoord’. Dat zou een afschuwelijke beschuldiging zijn en een
volkomen valse. Toch is dat gebeurd en het gebeurt nog. Hebben de inwoners
van bijvoorbeeld Nazaret Jezus ter dood veroordeeld en ter dood laten brengen?
Natuurlijk, er waren op die Goede Vrijdag heel veel Joodse mensen in Jeruzalem
vanwege het Pascha.
Misschien zijn er onder die gasten ook wel geweest die om de kruisiging van Jezus
hebben geschreeuwd. De hogepriesters en de oudsten, eerbiedwaardige figuren,
zetten hen ertoe aan. Wat doe je dan als gast afkomstig uit bijvoorbeeld Nazaret?
Je schreeuwt mee. Misleide mensen. Er waren anderen die helemaal niet in
Jeruzalem waren op Goede Vrijdag en pas een week later in het hoge noorden van
die terechtstelling hoorden.
U mag geen valse beschuldigingen uiten. Zo staat dat in ‘Mozes’.
Bedenk daarbij dat Petrus in 3:17 zegt: ‘Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders.’ Misschien vinden wij dat vreemd.
Onwetendheid?
Petrus zegt daarmee niet dat ze onschuldig zijn. Maar het is ook weer niet zo dat
leiders en bevolking van Jeruzalem zeiden: Jezus van Nazaret is de Messias en wij
gaan onze Messias doden. Nee, ze zeiden: hij zegt dat hij de Messias is, maar hij
liegt en wij brengen hem dus ter dood. Ze hadden beter kunnen en moeten weten,
zeker de leiders.
Maar toch speelde een vorm van onwetendheid mee. Daarom heeft de verhoogde
Messias ook veertig dagen getracht ze tot het juiste inzicht te brengen. Mede daarom stortte Hij de Geest over zijn gemeente uit, zodat ze allemaal konden profeteren, Gods boodschap konden overbrengen over wie Jezus uit Nazaret werkelijk was,
om bekering te bewerken.

Wat moet er gebeuren in Petrus’ tijd?
Als er zoiets vreselijks is gedaan, de Messias is omgebracht, dan moeten de rampen
toch nog groter worden dan in de tijd van Joël, toen het al zo vreselijk was?
Om dat onheil af te wenden moet er iets gebeuren. Er zou net als in de tijd van Joël
een nationale bededag uitgeschreven moeten worden. Terugkeer naar Jahweh via
het erkennen van de door Hem gegeven Messias. Met diep verdriet de zonde belijden en smeken om genade. Misschien...
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Hoe gebruikt Petrus het citaat uit Joël?
Hij zegt dit: het mooie dat Joël beloofde (misschien zou het gebeuren!), is gebeurd.
Nu. Vandaag. Pinksteren. Wij hebben als gemeenteleden allemaal de heilige Geest
ontvangen om profeten te zijn en hier staan we dan te profeteren. We brengen u
de boodschap van Jahweh over. Jahweh is naar ons toe verhuisd. Wij hebben ons
namelijk bekeerd. Dat was volgens Joël de voorwaarde: onze harten scheuren. Dat
hebben we gedaan door Jezus te erkennen als de enige Redder van mensen. En nu
hebben we het beloofde ontvangen: de Geest.
En jullie moeten dat ook snel doen, want Joël had het evengoed over bloed, vuur
en rook, zo erg dat de zon door de rook zou worden verduisterd en de maan er
bloedrood uit zou zien door de vlammen. Als dan die grote en indrukwekkende dag
van Jahweh komt waarop Jeruzalem in vlammen opgaat en er een slachting wordt
aangericht groter dan tijdens Nebukadnessar en er geen steen op de andere blijft,
en je roept dan op tijd de naam van Jahweh (of van Jezus) aan, dan zul je gered
worden.
Petrus heeft dus profetisch inzicht in de situatie waarin Jeruzalem en zijn leiders en
bevolking verkeren.
Hij heeft ook het profetische inzicht om het juiste woord op de juiste plaats tegen
de juiste mensen te zeggen. Hij draait er niet omheen: bekering en gauw ook,
anders gaat het absoluut mis.
Petrus heeft dat niet uit zichzelf. Hij heeft het geleerd van de Messias zelf. Dat
staat in Acta 1. Lees daarover nog eens Lucas 24:43-49.
Dat Hij het allemaal zo duidelijk durft zeggen, ja, dat is nu de kracht van de heilige
Geest. Jezus Messias had dát beloofd: jullie zullen kracht ontvangen wanneer de
heilige Geest over jullie komt (1:8).
Er is ook voor de leiders en de inwoners van Jeruzalem maar één persoon, door wie
ze dat aanstaande oordeel zullen kunnen ontgaan: Jezus van Nazaret.

De redevoering van Petrus
Petrus’ toespraak is geen preek. Zo noemen predikanten deze toespraak wel en
niet alleen zij. Een preek is heel wat anders. Een preek is een toespraak over een
gedeelte van de Bijbel. Maar deze toespraak van Petrus is zelf een gedeelte van de
Bijbel. Preken staan dus waarlijk niet op één lijn met deze toespraak van Petrus. Je
zou haast zeggen: dat mochten de dominees willen! Dan zouden ze opvolgers van
de apostelen zijn! Even belangrijk voor de kerk. Nou, ik liever niet.
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Zegt Petrus iets nieuws?
Petrus gebruikt eenmaal in deze toespraak de woorden ‘zoals u bekend is.’
Dat slaat op de grote daden, wonderen en tekenen die God verrichtte door toedoen
van Jezus uit Nazaret. Daar wist inderdaad iedereen van. Daaruit kon de conclusie
getrokken worden dat Jahweh zelf Jezus van Nazaret tot hen gezonden had. Hadden
ze die conclusie getrokken, wellicht hadden ze Hem dan niet verworpen. Maar ze
hebben die conclusie niet getrokken, hoewel de wonderen juist daarvoor waren
verricht: legitimatie van Jezus van Nazaret als de gezonden knecht van Jahweh.
Verder was evenzeer in Jeruzalem en elders bekend dat leiders en bevolking van
Jeruzalem Jezus uit Nazaret door heidenen (Pilatus) hadden laten kruisigen en
doden.
Wat ze niet wisten, vertelt Petrus ze in vers 24. Namelijk dat Jahweh Hem tot leven
gewekt heeft. Het zal de eerste keer zijn dat ze dat hoorden, al zullen er wel geruchten zijn geweest.
Vervolgens haalt Petrus de aan allen bekende Psalm 16 aan, waarin David onder
meer zei: mijn lichaam zal behouden blijven en niet tot ontbinding overgaan. Dat
slaat niet op David, zegt Petrus, want David ligt al eeuwen hier in Jeruzalem begraven. Er is dus niets van hem over. Verder haalt hij Psalm 110 aan, waar David zegt
dat Jahweh tegen Davids Héér gezegd heeft aan zijn rechterzijde te komen zitten.
Beide psalmen, zegt Petrus vervolgens, slaan op de lang beloofde Messias. Dat
zullen alle toehoorders wel met hem eens geweest zijn.
En dan volgt de kern van de zaak. Hij zegt: en die Messias is Jezus uit Nazaret. Die
heeft geen ontbinding gezien. Wij zijn er getuigen van dat Hij door Jahweh weer
tot leven gewekt is (2:32). Hij zit aan Gods rechterzijde.
Conclusie: Psalm 16 en Psalm 110 slaan op Jezus uit Nazaret.
Jullie allen, zegt Petrus, leiders en de bewoners van Jeruzalem, maar die niet
alleen, heel het volk van Israël moet er zeker van zijn dat die gekruisigde Jezus is
aangesteld tot Heer en Messias, tot de door God gezalfde koning over het volk van
Jahweh (2:36).

Enkele bijzonderheden in deze toespraak
Let erop dat Petrus heel goed beseft dat met de kruisiging van Jezus Messias de
zaak Jahweh niet uit de hand gelopen is. Hij zegt immers: Jahweh had het allemaal
zo gepland.
Dat is iets wat ik heel moeilijk vind. Dit gaat elk verstand te boven: God plande het
zo, en toch had het niet mogen gebeuren?
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Besef dat deze uitspraak van Petrus geheel in harmonie is met wat de Bijbel overal
leert over Gods besluiten. En dat de belijdenis daarvan niet één honderdste procent
afdoet van de verantwoordelijkheid van mensen.
Let er ook op dat Petrus beklemtoont dat Jahweh de heilige Geest aan de
verhoogde Jezus uit Nazaret ter beschikking stelde en dat het diezelfde Jezus is die
de Geest aan zijn gemeente gaf. Voortaan kan de Geest ook de Geest van Jezus
Messias heten. En het is die Geest die van nu af met de speciale taak is belast het
voor Jezus als de Messias op te nemen, wereldwijd.
Vers 36 betekent niet dat Jezus pas door zijn opstanding of zijn troonsbestijging
aan Gods rechterzijde tot Heer en Messias werd aangesteld, alsof Hij het tevoren
niet was. Wanneer werd Hij Messias, gezalfde? Hij was er van eeuwigheid toe
bestemd als de Zoon. Hij werd daadwerkelijk Messias, gezalfde, toen Hij gezalfd
werd. Dat wil zeggen: toen de Geest in de gedaante van een duif op Hem kwam
(Luc. 3:21-22).
Uit vers 22 blijkt wat de functie was van de wonderen die Jezus Messias verrichtte.
Vele wonderen waren genezingswonderen. Die genezingen waren natuurlijk prachtig voor wie het betrof en voor de familie en de gemeenschap. Mensen huppelden
dan ook van vreugde.
Maar het eigenlijke doel van de wondertekenen was: Jezus moet als de knecht van
Jahweh herkend worden. Velen hebben Hem daaraan ook als zodanig herkend.
Toen Johannes de Doper vroeg: ‘Bent U degene die komen zou of moeten we een
ander verwachten?’, liet Messias Jezus antwoorden: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie
horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met
huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt
en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.’ Wat Jezus Messias aan
grote tekenen doet, daaraan is Hij in het licht van de profetie te herkennen als de
knecht van Jahweh, de Messias. Het zijn zijn legitimatiebewijzen.
Bovendien laten die wondertekenen zien van welke aard zijn koninkrijk is: vol
genezing, leven en blijdschap. Bovendien zijn het garanties van de komst van dat
vreugderijk.
Het is tegen het onderwijs van de Bijbel om te beweren dat dergelijke wondertekenen nog te verwachten zijn. Dat de kerk van alle tijden zulke dingen moet doen.
Jezus is nu gelegitimeerd. De aard van het koninkrijk is nu getoond. De garanties
van de komst van dat rijk zijn gegeven. Daarom staan die wondertekenen ook in de
evangeliën vermeld: tot vandaag doen ze nog dienst. Het zij ons genoeg.
Wat de wondertekenen van de apostelen betreft, daarover later meer.
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Reacties toen en nu
In de verzen 37-41 deelt Lucas de reactie van de toehoorders mee op de toespraak
van Petrus. Diep getroffen, in hun hart geraakt en verbijsterd. Wat moeten we
doen?, vroegen ze aan dat college der apostelen.
Mede namens de anderen zegt Petrus dan heel duidelijk waar het op staat.
De vertaling: ‘Keer u af van uw huidige leven’ is veel te algemeen. Beter lijkt me te
vertalen: verander van gedachten. Over Jezus van Nazaret namelijk, en wel zo, dat
jullie je laten dopen onder aanroeping van Jezus als Messias.
Van het ‘Kruisig Hem’ dat weerklonk, moet het worden: ‘Vergeef ons, Messias
Jezus. Wij willen door U gereinigd worden van onze bloedschuld’, en dan mogen
ze gedoopt worden en ontvangen ze vergeving en de heilige Geest, net als de 120
gemeenteleden.
Dan horen ze immers bij de mensen over wie Joël het al had, tot de mensen die zich
het hart hadden gescheurd. Voor zulke mensen, zegt Petrus, is nu precies de belofte
van de heilige Geest en voor hun kinderen en voor allen die Jahweh nog tot geloof
in Jezus als Messias zal brengen. Dan worden ze dus ook profeten. Dan wordt elk
van hen ook een tempel van Jahweh. Dan behoren ze dus tot de beminden van
God.
Petrus zegt nog meer. Hij legt getuigenis af: hij vertelt van de door hem en anderen
waargenomen Jezus als de Opgestane, de door de Vader uit de dood teruggeroepen
Jezus. Wie kan dan ontkennen dat Hij de Messias is als Jahweh het zo voor Hem
opneemt?
Met klem raadt Petrus hun aan zich te distantiëren van de generatie die Jezus
verwerpt. Die distantie zal dan tegelijk hun redding betekenen.
Er is dus voor die Joodse mensen van toen, net als voor alle mensen ook van
vandaag, slechts één manier om aan Jahweh’s oordeel te ontkomen.
Drieduizend mensen lieten zich gezeggen, lieten zich dopen. Dat is een geweldig
aantal op één dag. Is dat ooit gebeurd bij zending onder de heidenen? Ik denk het
niet. Andere volken kenden Jahweh immers niet en wisten niet van een komende
Messias.
Zou een dergelijke massale toeloop vandaag in Nederland kunnen plaatsvinden?
Jahweh kan alles. Maar hier in Nederland zijn we geen Joden en geen heidenen
van het slag dat Paulus aantrof op zijn zendingsreizen. Wij leven hier niet in een
prechristelijke tijd, zoals de heidenen die door Paulus werden opgezocht. Wij leven
in een postchristelijke tijd. Het christelijke geloof is hier geweest en is nu massaal
afgezworen. Wat is er dan nog te verwachten? Dat weten we niet. Bij onze God is
het onmogelijke mogelijk. En zijn goedheid is oneindig groot.
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Gemeenteleven
De gemeenteleden volgden voortgezet onderwijs van de apostelen en hielden zich
aan wat ze van hen leerden (2:42). Leren is in de gemeente belangrijk. Wij kunnen
dat onderwijs op een andere manier volgen. Dat onderwijs is neergelegd in de
evangeliën en de brieven van het Nieuwe Testament.
Midden in het vijandige Jeruzalem vormden de gemeenteleden een hechte gemeenschap. Ze hadden elkaar nodig om staande te blijven. Ze baden met en voor elkaar
(2:42). Er werd nog niet gedacht aan splitsing in kleinere gemeenten (ze bleven
bijeen, 2:44).
Ze hielden samenkomsten in hun huizen en in de tempel. Elke dag naar de tempel
(2:46), trouw en eensgezind, zonder partijen en partijtjes te vormen.
Tijdens die samenkomsten braken ze het brood. Dat zegt Lucas tweemaal (2:42 en
46). Dat zal wat anders zijn dan wat er ook staat: ze gebruikten hun maaltijden. Er
werd samen gegeten én er werd samen avondmaal gevierd. Om samen te denken
aan het sterven van de Messias voor zijn volk, en als een eerbetoon aan Hem. En ze
zongen lofliederen (2:47).
Ze aten samen in een geest van eenvoud en vol vreugde. Vreugde: geredde mensen
waren ze en zo voelden ze zich ook. Eenvoud zal betekenen: er waren geen standsverschillen.
Ze hadden namelijk alles gemeenschappelijk. Ze waren losgekomen van de god
Mammon, geld en bezit. Was het nodig, dan maakten ze wat ze niet per se nodig
hadden, te gelde voor mensen die ondersteuning behoefden (2:45). Daarover zal
meer gezegd worden bij 4:32-37.
Er was dagelijks groei van de gemeente door het werk van de Kurios. Steeds meer
Joodse mensen zagen dus in hoe ze hun leven moesten redden.
Heer = kurios = baas, eigenaar, chef. En Jezus Messias is inderdaad de baas. Wij
mogen gerust zeggen en het is nog duidelijker ook: onze Baas Jezus. Onze Chef.
De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen. Uit het vervolg van Acta blijkt
wel, dat het voornamelijk genezingswonderen waren. Net als bij de wonderen van
hun Baas Jezus het geval was geweest.
De apostelen konden die tekenen en wonderen doen, maar niet omdat ze gelovigen
waren. Alsof iedere gelovige zoiets zou moeten (kunnen) doen. Nee, ze deden die
wonderen op bevel. Het was hun, en alleen hun, opgedragen die tekenen te doen.
Van niemand anders worden zulke wonderen in Acta vermeld. Behalve van Stefanus
en Filippus. Maar die waren door de gemeente gekozen, de apostelen hadden voor
hen gebeden en hun de handen opgelegd. Dat zijn andere figuren dan gewone
christenen.
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Waarom moesten de apostelen dergelijke wonderen doen? Omdat duidelijk moest
zijn dat zij door Messias Jezus benoemde ambassadeurs waren. Zonneklaar moest
blijken dat de Messias die dezelfde tekenen had gedaan, er eigenlijk nog steeds
mee doorging via zijn gezanten. Ze vormden een eenheid: Meester en leerlingen.
Zo werden de apostelen dus gelegitimeerd als de officiële, gevolmachtigde dienaren van Messias Jezus: luister naar hen, ze spreken namens Hem. Het gaat uiteindelijk om wat ze te zeggen hebben. Niemand wordt behouden omdat hij genezen
wordt en genezen kan, men wordt behouden door het geloof in wat de apostelen te
zeggen hebben. En wat zij zeggen, is heel kort samen te vatten: Jezus van Nazaret
is het!
Zo ontstond er in Jeruzalem veel ontzag voor de apostelen, de gemeente stond in
aanzien en beide zaken waren instrumenten in de handen van Messias Jezus om de
gemeente te laten groeien.

Vervuld met de heilige Geest
Acta 2:4a: Zij werden allen vervuld met de heilige Geest.
Acta 4:8: Petrus antwoordde, vervuld met de heilige Geest.
Acta 4:31: Ze baden en werden allen vervuld met de heilige Geest.
Acta 6:3-5: Er worden zeven mensen gekozen die goed bekend staan, vol van Geest
(en vervuld zijn van de heilige Geest, NBV). Ook Stefanus wordt gekozen , een man
vol geloof en heilige Geest (die vervuld was van de heilige Geest, NBV).
Acta 6:10: Men kon niet op tegen de wijsheid van Stefanus en tegen de heilige
Geest die hem bezielde.
Acta 7:55: Stefanus, vervuld van de heilige Geest...
Acta 9:17: Paulus krijgt de handen opgelegd van Ananias, om ervoor te zorgen dat
hij weer kon zien en vervuld zou worden van de heilige Geest.
Acta 11:24: Barnabas, de latere metgezel van Paulus, was een man die vervuld was
van de heilige Geest.
Acta 13:9: Paulus, vervuld van de heilige Geest, roept de straf van blindheid af over
de magiër Barjezus, die inderdaad blind wordt.
Dit zijn alle plaatsen van Acta, waar de uitdrukking vervuld van de heilige Geest of
vol van de Geest voorkomt. Vervuld worden met, vervuld zijn van, vol zijn van.
Wat betekent die uitdrukking eigenlijk?
Acta 6:3: de apostelen zeggen de gemeente van Jeruzalem: kies zeven mannen die
vervuld zijn van de heilige Geest. Kun je dan waarnemen dat iemand vervuld is van
de heilige Geest? Blijkbaar wel, anders kun je ze ook niet kiezen. Hoe kun je dat
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dan waarnemen? Met je ogen en/of met je oren? Ruiken, proeven en tasten zal wel
niet in aanmerking komen.
Hoe kun je zien of iemand vervuld is van de heilige Geest? Je ziet hem blijkbaar
dingen doen.
Wat voor dingen zouden dat kunnen zijn? Veel bijbellezen bijvoorbeeld? Het is de
vraag of die zeven die gekozen werden, allen konden lezen. Of zag je zo iemand
veel bidden? Neen, dat laatste niet, denk ik. Want dat moet je niet demonstreren,
daar is de binnenkamer voor. Was zo iemand misschien voortdurend in de weer
voor de gemeente? Zou kunnen. Leefde hij intens mee? Vast en zeker. Had hij soms
een akker verkocht om de armen van de gemeente te helpen? Kwam hij trouw naar
de samenkomsten (2:46)? Ging hij er misschien veel op uit om nog niet bekeerde
Joden tot het geloof in Jezus als Messias te bewegen? Zou best kunnen. Stefanus
was in elk geval een geweldig goede spreker en debater (6:10).
Kun je ook horen of iemand vervuld is van de heilige Geest? Misschien is het horen
wel het belangrijkste zintuig om zoiets op te merken. Wát zegt de man? Hij gaat
misschien voor in gebed tijdens samenkomsten, misschien houdt hij af en toe een
toespraak. Misschien zegt hij goede dingen tijdens bezoeken. Kon hij wijze dingen
zeggen als er beslissingen genomen moesten worden? Kan hij goed werken met de
bijbelse geschriften tot verdediging van het christelijk geloof? Kan hij goed onderwijs geven?
Zijn er ook aanwijzingen in Acta zelf te vinden?
Ja, zeker wel. Acta 2: de mensen hoorden allen die de heilige Geest ontvangen
hadden, spreken over Gods grote daden.
Acta 4:8: Petrus durft voor de Hoge Raad met grote vrijmoedigheid op te komen
voor Jezus als de Messias.
Vrijmoedigheid en moed: voor de Hoge Raad!!
Acta 4:31: ‘Ze werden allen vervuld met de heilige Geest en spraken vrijmoedig over
de boodschap van God’, en dat terwijl net door de Hoge Raad was gezegd dat ze
hun mond moesten houden.
Vrijmoedigheid en moed. Heldenmoed en doodsverachting zou je kunnen zeggen.
Hand 6: de zeven die gekozen werden: ze stonden goed bekend. Ze leefden echt
christelijk, zouden we zeggen. Ze worden ook wijze mensen genoemd (6:3). En van
Stefanus wordt gezegd dat hij vol van geloof en van de Geest was. Vol gelóóf, door
de Geest. De wijsheid van Stefanus wordt nog eens apart vermeld (6:10): het kan
zijn dat het daar ook slaat op zijn grote kennis van de geschriften. Allemaal gaven
van de Geest toch?!
Samengevat: Goed christelijk leven; wijsheid; sterk geloof.
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Acta 7:55: Stefanus voor de Hoge Raad: vervuld van de heilige Geest kijkt hij
midden onder het woedende geschreeuw van zijn rechters rechtstreeks de hemel in
en ziet daar de luisterrijke glans die God omgeeft, en hij ziet Jezus staan aan Gods
rechterhand en hij zegt dat ook. Dat bezegelt zijn doodvonnis.
Dus: in het aangezicht van de dood het opnemen voor Jezus als de Messias.
Weer: heldenmoed en doodsverachting.
Acta 9:17: Paulus wordt van zijn blindheid genezen, en wordt vervuld met de heilige
Geest. Wat gebeurt er dan? Hij laat zich dopen, en gaat direct verkondigen dat
Jezus de Zoon van God is. Hij doet dat met steeds toenemende kracht (9:22).
Dus: besliste keuze (zich laten dopen), krachtig het opnemen voor Jezus als de
Messias.
Acta 11:24: Barnabas is van Jeruzalem naar Antiochië gestuurd. Hij ziet wat daar
gebeurd is (nl. dat veel Grieken tot geloof zijn gekomen). Barnabas verheugt zich
daarover, neemt de taak op zich om tot trouw aan Jezus als Messias aan te sporen,
en mede door zijn inzet worden er nog veel mensen voor Jezus gewonnen. Samen
met Paulus geeft hij in Antiochië een jaar lang onderwijs.
Dus: vreugde over Gods werk, ambtelijke zorg en onderwijs en zendingswerk.
Acta 13:9: Paulus vervuld van de heilige Geest, waagt het om die magiër van wie
meegedeeld wordt dat hij tot het gevolg van de proconsul Sergius Paulus (die het
eiland Cyprus bestuurde) behoorde, met blindheid te straffen.
Dus: moed!
Welk beeld krijgen we dus van iemand die vervuld is van de heilige Geest?
Het belangrijkste lijkt me te zijn: vrijmoedigheid en moed om ook in gevaar het voor
Jezus Messias op te nemen, met beslist geloof en wijsheid over Gods grote daden
spreken in zending en onderricht binnen de gemeente.
Dat komt geheel overeen met wat Jezus Messias zei: Maar wanneer de heilige Geest
over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen (1:8).
Laten we het daar dan maar op houden. Dat is genoeg.
GESPREKSPUNTEN
1.
2.
3.

Zoek in Deuteronomium 16:9v op wat het Wekenfeest inhield en toon de verbinding aan tussen dat oogstfeest en Pinksteren.
Zijn de tekenen die op het pinksterfeest plaatsvonden, nu ook nog te verwachten?
Waarom wel of niet?
De Geest werkte ook al in het Oude Testament. Noem daar voorbeelden van.
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4.
5.

Wat wil het zeggen dat de Geest ook aan ons gegeven is? (Vgl. HC zd. 20.) Is dat
hetzelfde als vervuld zijn met de Geest?
God leidt ons leven en toch hebben wij mensen onze eigen verantwoordelijkheid.
Kunt u voorbeelden hiervan noemen uit uw eigen leven?

De profeet Joël (Michelangelo)
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Acta 3
De invalide man
Op welke dag de invalide man van Acta 3 werd genezen, weten we niet. Het zou
wel eens op de dag na Pinksteren kunnen zijn gebeurd. Het ‘op een dag’ van de
NBV staat er niet in het Grieks. De NBV heeft dit erbij gezet, vermoed ik, omdat
je uit de werkwoordsvorm in het Grieks kunt opmaken dat ze regelmatig die tocht
naar de tempel ondernamen.
De beschrijving die Lucas geeft, is zo nauwkeurig dat je zou denken dat hij politierapporten heeft mogen inzien. Het liep immers uit op een politiezaak en zelfs op
een rechtszaak. Zie 4:1-7.
De arrestanten zijn Petrus en Johannes. Zij gingen omstreeks het negende uur
(15.00 uur) naar de tempel. Die tempel meden ze niet. Was dat gebouw niet
eeuwen lang dé plaats voor het gebed geweest? Verder denk ik dat de apostelen de
verreikende gevolgen van Pinksteren voor de positie van de tempel en de stad en
het land pas langzamerhand zijn gaan beseffen.
Bij de tempelpoort, de zogeheten Schone Poort, zit een invalide man: hij heeft nooit
kunnen lopen, ook als kind niet. Een man van een jaar of veertig (4:22). Hij moest
in leven blijven door te bedelen. Op de plaats waar hij elke dag werd neergelegd,
zagen veel tempelgangers hem.
Hij werd neergelégd: hij kon dus niet eens rechtop zitten.
De man lag dus te bedelen.
Hoe zat dat in Israël van toen? We weten van de gelijkenis van ‘het rijke gemeentelid’. Hij hield dagelijks feesten, had de schitterendste kleren aan en op zijn stoep
lag ‘het arme gemeentelid’. Die man kreeg van Messias Jezus de naam Lazarus
mee: God is de helper.
God was blijkbaar ook de enige die hielp: de man mocht gelukkig sterven. En na
zijn dood is hij eregast aan tafel bij Abraham. De rijke man heeft het na zijn dood
niet best. Terwijl hij die arme man Lazarus toch geen kwaad had gedaan. Zeker,
maar hem werd aangerekend dat hij ‘zijn arme broeder’ geen góed gedaan had.
Moest dat dan? Deuteronomium 15 is daar helder over. Ziet u in uw volk iemand
armoede lijden, ‘dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak
houden, maar u moet diep in de buidel tasten’. Om een lening te verstrekken. Om
vrijgevig te zijn. Ruimhartig en zonder spijt.
Doet u dat niet, ‘dan zal het u als zonde aangerekend worden. Doet u het wel, dan
zult u er niet minder van worden: Jahweh zal u erom zegenen in alles wat u doet en
onderneemt’.
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Waarom lag die invalide man elke dag bij de Schone Poort? Om te bedelen! Wat
een schande voor de gemeente van Jahweh. Wat een schande voor de naam van
Jahweh, de grote Helper. Hoe hielp Hij Ruth? Doordat Boaz, een welgestelde man,
deed wat hij van Jahweh volgens de Thora moest doen. En meer zelfs. Hij deed wat
hij kón. In en door de Geest van Jahweh.
Deze invalide man mocht niet eens hoeven bedelen. Heeft niemand een goede
oplossing kunnen bedenken in Israël? Waarom niet desnoods alleen voor deze
stakker aan de gang of anders samen met anderen. En dan een oplossing zonder
schande voor Jahweh’s naam! En zonder deze vernederende situatie voor dit
gemeentelid! Een dergelijke situatie nota bene bij een poort van de tempel van de
helpende God Jahweh.
Hij vraagt om een aalmoes, terwijl hij recht heeft (gekregen van Jahweh) op de
hulp van alle Joodse mensen. Diaconie is zo oud als er een volk van Jahweh is. Om
elkaar effectief te helpen als instrumenten van onze goede God en van onze goede
Chef Jezus uit Nazaret.
Wat denkt u: zou die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus door Messias
Jezus totaal verzonnen zijn? We weten toch dat in die tijden het aantal blinden,
verlamden, doven, melaatsen en andere gehandicapten geweldig hoog was? Er
waren vrijwel geen goede artsen, helemaal geen chirurgen en geen echte medicijnen. De kwakzalverij heerste.

Wat doen Petrus en Johannes?
Deze twee ambassadeurs van de Messias hadden de gave om te genezen. Die gave
kwam niet veel voor. We weten dat die gave geschonken was aan de apostelen en
aan niet meer mensen.
De bewijsvoering daarvoor is te vinden in mijn boekje Liever vijf woorden met mijn
verstand (Woord & Wereld, nr. 70, Bedum 2006). De enigen die volgens Acta genezingen via een commando verrichtten, waren de apostelen en twee van hun medewerkers, namelijk Stefanus en Filippus, die officieel bevoegdheid tot het verrichten
van wondertekenen hadden ontvangen door handoplegging van de apostelen.
Deze gave om te genezen moet niet verward worden met het verschijnsel van
opmerkelijke genezingen op het gebed. Die komen wel voor, denk ik. Ik hoor er
tenminste nogal eens verhalen over. Ik heb het helaas nooit zelf meegemaakt bij
ziekte in mijn gezin. In de gemeentes waarin ik werkte als predikant, kan het wel
eens voorgekomen zijn. Ik weet dat niet. Hoef ik niet te weten. Zo belangrijk vind
ik dat niet. Ik weet best dat we een God hebben die gebeden kan horen zelfs als je
fluistert, die vragen om genezing in welwillende overweging neemt als het mensen
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van Hem betreft en soms geweldig trakteert op genezing waar dokters niet van
hadden kunnen dromen. En ook doet Hij dat wel bij mensen die geen eerbied voor
Hem hebben. Zo is Hij nu eenmaal. Prachtig. Je moet er alleen beslist niet op rekenen, je moet het ook niet van Hem proberen af te dwingen door steeds intenser
te bidden, de buren erbij te halen en andere belanghebbenden, omdat Hij niets
liever zou doen dan genezen. En alsof Hij ons genezing belóófd heeft. Ik bedoel
niet dat je niet zou mogen volhouden met bidden. Ouders mogen tot hun dood
blijven bidden voor hun kind dat zich van God afwendde. Een zieke mag lang blijven bidden om genezing en anderen mogen dat voor hem blijven doen, ook lang. Ik
keur slechts af dát bidden dat de soevereiniteit van God niet eerbiedigt, dat ervan
uitgaat: Hij heeft het beloofd en als het niet gebeurt, gaan we nog meer wapens
gebruiken: dan moeten we er meer mensen bij halen en beter en harder bidden.
Dat bidden gaat uit van de verkeerde veronderstelling dat God genezing beloofd
heeft. Dat is niet waar.
Voorbede vragen bij de gemeente waar je bij hoort, is heel wat anders. Ik ga er
daarbij van uit dat in de gemeente op gepaste wijze wordt gebeden om genezing,
met respect voor de soevereiniteit van onze God.
Maar over dit soort verrassingen gaat het in Acta 3 helemaal niet.
Dat wat hier gebeurt, heb ik al eens eerder genoemd: patsboem-genezingen.
Niks bidden hier. En niet nog eens bidden en volhouden en volhouden en maar
doorzeuren om genezing, omdat God toch zeker alles kan.
Hier blijven Petrus en Johannes staan, kijken de stakker aan en zeggen: In de benen
jij. En Petrus sjort hem overeind (‘hij richtte hem op’, staat er). De man kan opeens
wat hij niet kan. Hij kan helemaal niet gaan staan en hij gaat staan. Dat is nou een
wonder. Het kan niet en het kan.
Dat konden de apostelen doen. In opdracht van Messias Jezus. Het is niet slechts zo
dat ze het mochten doen, ze moesten het doen. Het hoorde bij hun werk als apostel. Om te laten zien dat ze werkelijk handelden en spraken namens de vermoorde
Jezus uit Nazaret. Beter bewijs dat Hij leefde, konden de apostelen niet geven.
Dit soort wonderen komt in Acta heel veel voor. Steeds instantgenezingen. Op
bevel beter maken en op bevel beter worden. Soms zelfs zonder bevel. De schaduw
van Petrus en een zakdoek van Paulus waren hier en daar ook voldoende voor een
blinde om te kunnen zien of voor een lamme om te gaan springen (5:15; 19:11-12).
Kom daar eens om vandaag. Zoek er maar niet naar: dat konden alleen maar de
apostelen plus die twee anderen. In de naam van Jezus Messias. ‘Patsboem.’
En de man springt inderdaad, huppelt, juicht, schreeuwt van blijdschap. Staat en
loopt halleluja te schreeuwen. Zie de verzen 8 en 9. En zo hoort dat. Hij bumperkleeft gewoon aan Petrus en Johannes. Rent niet naar huis, maar naar Gods huis,
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want hij denkt dat Jahweh daar nog steeds woont. Een geweldige oploop. Enorme
verbazing bij de mensen, buiten zichzelf.
Geneest Jezus Messias het leven of niet?! Leeft Hij of niet! Moet je naar Hem luisteren of niet! Staan de apostelen in zijn dienst of niet! Doe je er daarom niet heel
goed aan te luisteren naar wat ze je in de naam van Jezus te vertellen hebben of
niet! Wel, houd het daar dan maar op en zeur niet vandaag om allerlei tekenen en
wonderen.

Tweede redevoering van Petrus
Korte samenvatting
Petrus en Johannes zeggen: Niet wij, maar Hij, Hij, Hij. Hij is Jezus, de bruidegom.
Wij zijn vrienden van de bruidegom. Echte vrienden van de bruidegom.
De Messias
De redevoering van Petrus bevat een vreselijke aanklacht. Zei Jezus niet voor zijn
gevangenneming: De Geest die Ik zal zenden, zal de (Joodse) wereld duidelijk
maken wat zonde is? Dit is de zonde, dat ze niet in Mij geloven (Joh. 16:8-9).
De Geest spreekt bij monde van Petrus en zegt: Jullie hebben Hem, de door Jahweh
gegeven Messias, afgewezen (tweemaal het woord verstoten, 3:13 en 3:14, en
eenmaal het woord gedood, 3:15). Jullie hebben Pilatus daarvoor onder druk gezet
(3:13). Jullie eisten de vrijheid van een moordenaar om Hem om te kunnen brengen
(3:14), terwijl Hij juist geen moordenaar was, maar de ‘opperaanvoerder van het
leven’. Ik denk dat Lucas met het Griekse woord voor ‘Hem die de weg naar het
leven wijst’ (zo de NBV) niet maar bedoelde dat Jezus Messias de weg naar het
leven wijst. Het kán zo vertaald worden: de aanvoerder die zijn ondergeschikten de
weg wijst. Maar dat doet me te veel denken aan een generaal die in een tent de
juiste weg aanwijst op een kaart. Nee, deze opperaanvoerder liep voorop, liep zelf
de weg en wees hem niet slechts aan. Hij baande zelfs de weg. De Statenvertaling
had: de Vorst des levens.
Het Griekse woord kan zelfs betekenen: de bewerker. De NBV heeft ditzelfde woord
in Hebreeën 2:10 vertaald met: de bereider, namelijk van het heil. Dat is heel wat
meer dan iemand die de weg naar het heil wijst. Hij is zelf de bewerker van het heil.
Ik denk dat we het zo ook moeten vertalen in 3:15. De vernietiger van het leven
(moordenaar Barabbas) verkozen boven de bewerker van het leven!
En dan komt het punt waar het in deze redevoering van Petrus om gaat: Jahweh
heeft jullie vonnis herzien en in hoger beroep Hem vrijgesproken: Hem uit de dood
doen opstaan. En dat is geen mooi praatje. Wij zijn getuigen daarvan geweest en
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wij brengen dit als een officiële getuigenverklaring te uwer kennis (3:15).
Jahweh, de God der voorouders (merk op hoe breed Lucas dat zegt in 3:13) heeft
die vermoorde man dus de hoogste eer bewezen (3:13). Welke hoogste eer is
bedoeld? De eer te mogen opstaan uit de dood, aan Gods rechterhand plaats te
mogen nemen en via zijn ambassadeurs deze lamme te mogen genezen.
Petrus noemt in 3:14 Jezus de Heilige en Rechtvaardige. Dat zal betekenen: deze
speciale (knecht van Jahweh) en absoluut trouwe (knecht van Jahweh).
Het komt door zijn naam (3:16) = het komt door Hem.
Het komt door het geloof in zijn naam (3:16) = het komt door het geloof in Hem.
Het geloof van die man bleek uit het feit dat hij ging staan toen hem dat bevolen
werd. Hij had kunnen zeggen: Loop toch door, man, ik kan helemaal niet staan.
Zelfs dat geloof dat hij toonde, was hem door Jezus gegeven, zegt Petrus in 3:16.
Alle, werkelijk alle eer komt Jezus toe.
Onwetendheid?
Ik weet dat U en uw leiders uit onwetendheid hebben gehandeld, zegt Petrus. Dat
betekent niet: Jahweh neemt het jullie niet kwalijk dat jullie Jezus hebben omgebracht.
Petrus redeneert hun schuld niet weg. Maar het is gelukkig niet zo dat de leiders
en de volksgenoten (broeders) best wisten dat Jezus uit Nazaret de echte Messias
was en daarom hebben gezegd: We doden Hem, wij willen geen Messias. Het was
veeleer zo dat de leiders en het volk zeiden: Hij is de echte Messias niet, Hij is een
bedrieger, en daarom doden we Hem. Maar ze hadden beter kunnen en moeten
weten. De profeten van het Oude Testament maakten duidelijk dat Hij het was.
En zijn wonderen ook. Het is inderdaad een vreselijke schuld die ze op zich geladen hebben. Toen ze zich daarvan ook na zijn opstanding en de boodschap van
de apostelen over zijn opstanding niet bekeerden, zijn ze uiteindelijk gestraft met
bloed, vuur en rookwalm. Pas na veertig jaar uitstel en tijd van bekering. Niet de
zonde, maar de volharding in de zonde doet Jahweh uiteindelijk tot de straf overgaan.
En dwars door alle onwetendheid en geschreeuw voor Pilatus’ deur en dwars door
de onrechtvaardige geselslagen en het gehamer van spijkers door zijn handen,
dwars door het gespot, de pijn, de angst en de dood heen, heeft Jahweh bereikt wat
Hij bereiken wilde: zijn Messias, de grote koning die zijn volk redt, moest lijden en
sterven. Door de profeten was het voorzegd. Denk bijvoorbeeld maar aan Jesaja 53.
Wat een wonderbaarlijk samengaan van menselijke zonde en schuld én de uitvoering van Gods reddingsplan. Speel ze niet tegen elkaar uit. Zoals men doet als men
zegt: Natuurlijk wilde God Jahweh niet dat Jezus stierf aan het kruis. Dat wilde
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Jahweh, zegt Petrus hier, dat wilde Jahweh wél. Niet omdat Jahweh van pijn en
ondergang en dood houdt, maar omdat Hij van ons houdt en de dood van Jezus
Messias wílde uit liefde voor ons, om ons te redden. Zeg ook niet: God wilde dat
lijden en dus treft de mensen geen blaam. Mensen doen er beter aan Hem te
aanbidden die ons zo gered heeft, met volkomen handhaving van zijn eerlijkheid
(Hij heeft geen zonde ongestraft gelaten).
Zelfs deze mensen en hun leiders die zoiets vreselijks hebben gedaan, kunnen
vergeving krijgen. Dat zei Petrus al in zijn eerste redevoering (2:38). Ja, zij kunnen
ook nog de heilige Geest ontvangen als lieve kinderen van Jahweh (2:38-39).
Daar is wel iets voor nodig.
Petrus zegt (NBV): Wendt u af van uw huidige leven. Niet goed vertaald naar mijn
idee. Zie bij 2:38. ‘Ga anders (over Jezus) denken en draai je 180 graden om op
de weg waarop jullie nu lopen.’ Een dergelijke uitgebreidere vertaling zou beter
uitdrukken waarom het gaat op dat moment.
En dan de belofte die door Petrus toegevoegd wordt aan zijn oproep tot bekering.
Als ze gehoor geven, dan...
De bijna niet te geloven belofte
En wat er dan volgt, is zo indrukwekkend!
Dan zal Jahweh een tijd van rust doen aanbreken. Dan loopt het dus niét uit op
bloed, vuur en rookwalm. Die drie woorden worden aldoor gebruikt voor het oordeel
dat over Jeruzalem dreigde te komen (2:19-20). Hetzelfde oordeel waarmee onze
Heer en Meester had gedreigd toen Hij zei: Er blijft geen steen op de andere!
Nu zegt Petrus: Dat gaat allemaal niet door als jullie Jezus uit Nazaret alsnog
erkennen als de Messias. Dan krijg je vergeving én rust (verademing, verkoeling).
Dat woord rust wijst op: het rampzalige houdt op en verdwijnt en de mensen
ademen opgelucht en genieten van de rust. Dat woord (anapsuxis) gebruikten de
geleerden die het Oude Testament in het Grieks vertaalden in Exodus 8:11. Egypte
werd geslagen met de ramp van kikkers die het hele land bedolven. Op Mozes’
gebed liet Jahweh alle kikkers doodgaan. En dan volgt: Toen nu Farao zag dat er
verademing was... Zo heeft de Statenvertaling het in Exodus 8:11. De vertaling van
1951 heeft: Toen de Farao zag dat er verlichting was ingetreden.
Als jullie je bekeren, zegt Petrus, komen er tijden van opluchting. In plaats van
de dreiging die nu boven Jeruzalem en boven jullie hangt en waarover ik jullie al
ingelicht heb (2:19-20), komen er mooie tijden zonder dreiging die je de adem zou
benemen.
En hoe lang zullen die rustige tijden dan duren?
Totdat Jahweh de Messias zendt die Hij voor jullie bestemd heeft, dat wil zeggen:
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Jezus die nu in de hemel is. Zo staat dat in 3:20-21.
Je kunt bijna niet geloven dat Petrus dat kan zeggen.
Vanaf het moment van bekering van die mensen (ongeveer) in het jaar 30 na Chr.
tot de wederkomst: rust voor Israël in Kanaän. Als dat nog niet lokt!
Moeten we ons eens voorstellen dat die mensen toen geluisterd hadden. En dat de
volgende geslachten bij die erkenning van Jezus als Messias-Koning-Redder waren
gebleven..., dan hadden de Joodse mensen alle eeuwen door tot nu toe in Kanaän
in alle rust kunnen leven. Geen Jodenvervolgingen, geen holocaust, geen oorlogen
om het bestaan van Israël als natie. De hele geschiedenis van het Nabije Oosten
was anders verlopen, maar ook de geschiedenis van Europa: geen verovering van
Palestina door de moslims..., en wat had dat niet betekend voor de opmars van
de moslims naar Wenen en Poitiers? Als die mensen toen geluisterd hadden, hoe
was het dan gegaan met de verbreiding van het evangelie onder de heidenen? Die
zending was dan ondersteund door alle Joodse mensen. Dan waren de heidenen bij
erkenning van Jezus als Messias hartelijk verwelkomd door de Joodse mensen: wat
een broeders en zusters erbij.
Dat kon de erkenning van Jezus als de Messias toen bewerkt hebben: een andere
loop van de geschiedenis. Wat zou zijn erkenning als Messias door het Joodse volk
in 2007 bewerken? Of zijn erkenning door het Nederlandse volk?
Tot slot stelt Petrus in zijn redevoering nog eens in het licht wie Jezus uit Nazaret
nu eigenlijk is.
Wie is Hij?
a. Hij is de man aan Gods rechterhand: Hij moest in de hemel worden opgenomen. Moest? Ja, zo was dat vastgelegd in Gods reddingsplan. Petrus heeft die
opneming zelf gezien en de engelen erover gehoord (1:9-11).
b. Hij is de terugkomende. De engelen die bij de hemelvaart verschenen, spraken
ook al over zijn terugkomst. Petrus nu ook: te Zijner tijd zal God Jahweh zijn
belofte door de profeten bekend gemaakt, nakomen. Dan komt Jezus terug.
Dan wordt alles hersteld. Alles.
c. Jezus is de Alleshersteller. De Reparateur van Gods hele scheppingshuis (3:21).
d. Hij is de man over wie Mozes sprak toen hij de grote profeet aankondigde en
zei: Luister naar hem en anders word je uit het volk van Jahweh verwijderd.
e. Hij is de man over wie ook de andere profeten spraken: Samuël en alle profeten
na hem. Nergens vermeldt het Oude Testament dat Samuël het ooit over de
komende Messias gehad heeft. Maar hij heeft het dus wél over hem gehad. Het
volk is dus ook nooit onkundig geweest van de komst van deze Alleshersteller.
Had Jahweh niet zelf al op deze Alleshersteller gezinspeeld, toen Hij in het
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paradijs de overwinning van het vrouwenzaad beloofde? Jahweh heeft de
belofte van zijn komst, en daarmee het verlangen naar zijn komst, altijd levend
gehouden.
f. Hij is de beloofde ‘zegen voor Israël’. De volkomen herstelde schepping was aan
de voorouders van hen die naar Petrus luisterden, beloofd en zo ook aan die
luisteraars zelf. Petrus gebruikt de opvallende uitdrukking: jullie zijn de erfgenamen van de profeten. En inderdaad: de profeten hebben die verre, heerlijke
toekomst mogen beloven aan het nageslacht van Abraham. En Jahweh heeft de
Messias Jezus in de eerste plaats voor het nageslacht van Abraham in de wereld
gebracht (‘doen opstaan’ in 3:26 is: op het wereldtoneel doen verschijnen, in de
wereld brengen; dus niet doen opstaan uit de doden, maar: doen ópkomen in
de geschiedenis). Dat lag vast in het verbond dat Jahweh sloot met die voorouders die in 3:13 worden genoemd.
Waarom zou Petrus dit nu toch allemaal zeggen? Daar had hij goede redenen
voor. Zijn luisteraars moesten beseffen dat ze met het aanvaarden van Jezus als
Messias niet tegen de heilige geschriften íngingen. Dat ze dan niet een breuk
met Mozes of Samuël of de andere profeten, of zelfs met Abraham voltrokken.
Juist niet. Door Jezus als Messias te aanvaarden bleven ze juist in de lijn van
Abraham en de profeten, in de lijn van de geschriften.
Jezus niet aanvaarden als Messias..., ja, dát zou een breuk met Abraham en
de profeten en de geschriften betekenen. Want de echte kinderen van vader
Abraham, en de echte erfgenamen van de profeten, en de echte volgelingen
van Mozes..., dat zijn niet zij die van hetzelfde bloed zijn, maar die even trouw
aan Jahweh zijn als de voorouders.
Dus: blijft echte nakomelingen van Abraham, en luister naar Mozes en naar
Samuël en naar David en naar Jesaja en erken Jezus als de Messias van Jahweh.
g. Hij is de beloofde ‘zegen voor alle volken’. Die eer heeft Jahweh aan Israël
gegeven: de zegen voor alle volken te mogen voortbrengen. Die zegen komt
over allen die Hem als de Messias van Jahweh ontvangen: Jood en heiden. Dat
merken wij, niet-Joden, vandaag aan den lijve.
Om in het door Hem verdiende heil te delen, daarvoor is voor u nodig, zegt
Petrus nog één keer, dat u zich afkeert van de afwijzing van en de moord op
Jezus.
Het kan toch niet duidelijker gesteld worden en niet sterker aangeboden.
Zo vecht Jezus via zijn ambassadeurs voor het behoud van zijn geliefde volk.
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GESPREKSPUNTEN
1.
2.
3.
4.

De verlamde man zat dagelijks bij de tempelpoort. Waarom zou hij niet door de
Here Jezus zelf genezen zijn? Heeft dat ook ons iets te zeggen?
Mag je altijd om genezing blijven bidden, ook als er menselijkerwijs geen hoop
meer is? Of ga je dan anders bidden? En hoe dan?
Praat met elkaar door over het wonderbaarlijk samengaan van menselijke zonde en
schuld én de uitvoering van Gods reddingsplan.
Ga het zevenmaal ‘Wie is Hij’ hierboven na en benoem wie Hij voor u is.

Petrus en Johannes genezen een kreupele aan de Tempelpoort (Rembrandt)
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Acta 4
Arrestatie
De lamme is genezen en staat nog te juichen en te springen tot eer van Jezus
Messias. Petrus is nog met zijn redevoering bezig.
En daar komt de politie. De special forces (hoofd van de tempelwacht) en de felste
tegenstanders van Jezus: de priesters en de Sadduceeën.
De twee apostelen worden gearresteerd, gevangengezet, omdat het te laat was
voor een rechtszitting. Die zal de volgende dag gehouden worden.
Velen die de wonderlijke genezing van de lamme hadden meegemaakt en de redevoering van Petrus gehoord, bekeerden zich. Dat betekent concreet: ze beleden dat
ze fout waren geweest met het verwerpen van Jezus als Messias en ze lieten zich
dopen met aanroeping van Jezus als Messias om vergeving van die vreselijke zonde
en van al hun zonden te verkrijgen (zie 2:38). Daarna ontvingen ze ook de heilige
Geest en werden ze ware profeten (2:38 en 2:17), en ze namen het dus in het
vervolg ook voor Jezus Messias op. De jonge kerk te Jeruzalem groeit tot een aantal
van ongeveer 5000 leden. Prachtig, zoveel mensen voor eeuwig gered. Prachtig:
Jezus, onze Heer en Meester krijgt steeds meer bewonderaars en liefhebbers.

Het politierapport
Lucas is geen man die zomaar wat schrijft. In zijn Evangelie hoofdstuk 1:3 zegt hij
iets over zijn werkwijze in verband met wat hij schrijft. ‘... leek het ook mij goed om
alles van de aanvang nauwkeurig na te gaan ...’
Wie weet, heeft hij als gezien man (arts) inzage gehad in het politierapport.
Daar stond in: arrestatie verricht op de derde dag van het Wekenfeest.
Gearresteerden: Kefas, bijgenaamd Petrus BarJona en Johannes BarZebedeüs.
Beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats.
Plaats delict: tempelplein.
Tijd van arrestatie: even vóór het twaalfde uur (bij ons: 10 voor zes ’s middags).
Reden: bevel van de priesters om tot arrestatie over te gaan.
Omstandigheden: geweldige samenscholing op het tempelplein. Sprake van een
genezen verlamde van omstreeks 40 jaar. Naam nog niet achterhaald.
Verdere vermeldenswaardige zaken: priesters en Sadduceeën buitengewoon kwaad.
De gearresteerden beweren dat de als misdadiger en pseudomessias terechtgestelde Jezus uit Nazaret is opgestaan uit de doden en dat de toekomstige opstanding
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van zijn aanhangers door Hem zeker gesteld is. Deze bewering gaat dwars in tegen
de leer van de Sadduceeën.
Op bevel van de religieuze overheid zijn de gearresteerden in politiecellen opgesloten in afwachting van hun berechting, die vanwege het vergevorderde uur voor de
volgende dag gepland staat.

Rechtszitting
In de ochtenduren van de volgende dag: vergadering van de Hoge Raad onder
voorzitterschap van hogepriester Annas. Aanwezig: Kajafas, die de raadsvergadering waarin Jezus werd veroordeeld, had voorgezeten; verder de hooggeplaatste
familieleden van de hogepriester onder wie Johannes en Alexander; verder de
vertegenwoordigers van de ‘burgerij’: de oudsten. Verder schriftgeleerden en andere
leidende figuren.
De twee apostelen worden voorgeleid.
Leest men Lucas’ verslag door tot 4:22, dan blijkt het volgende:
a. De Raad erkent dat er een wondergenezing heeft plaatsgevonden, althans de
raadsleden kunnen en durven dat wonder niet ontkennen (4:14-16).
b. Ook de genezene wordt in de vergadering toegelaten, sterker nog: hij móet
verschijnen (4:14). Wellicht had hij de nacht ook in de cel doorgebracht.
c. De apostelen worden herkend als volgelingen van Jezus (4:13 slot).
d. De raadsleden weten of komen tijdens de zitting te weten dat de apostelen
geen gestudeerde mensen zijn, maar heel gewone lieden uit het volk (‘de schare
die de wet niet kent’).
e. De twee apostelen raken ten overstaan van de geleerde en hooggeplaatste
raadsleden niet in het minst geïntimideerd: vrijuit en rechttoe rechtaan zeggen
ze waar het op staat. Denk hierbij aan de belofte die de discipelen ooit van hun
Heer en Meester kregen. Die belofte staat in Marcus 13:11 en in Lucas 12:11-12.
Daaruit kun je opmaken dat die twee apostelen in de cel naar omstandigheden
goed geslapen hebben.
f. Petrus durft zelfs sarcastisch te zijn: wij worden nu dus verhoord omdat we
iemand genezen hebben?!
g. De kern van het antwoord op de vraag door welke kracht of in wiens naam ze
die genezing hebben verricht, is: dat hebben wij kunnen doen dankzij de naam
van Jezus Messias uit Nazaret. Die is namelijk wel door u gekruisigd, maar door
Jahweh uit de dood opgewekt.
Heel duidelijk: Jezus Messias. En: Jahweh staat frontaal tegenover u.
h. Dit is de eerste toespraak tot de leiders, die ook het complot tegen Jezus
hadden gesmeed.
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Tot dusver was alleen de gewone man in Jeruzalem aangesproken. Dat moest
ook. Petrus zegt: het hele volk van Israël moet dit weten. En u, leiders ook.
De religieuze en burgerlijke leiders worden tot ommekeer geroepen. Tot bekering. Ze strijden tegen Jahweh en als ze doorgaan, zullen ze ten onder gaan.
Met hun volk.
j. Er is in 4:11 een zinspeling te vinden op Psalm 118. Een beeld uit de bouwwereld.
Er moet een gebouw gemaakt worden. Er moeten goede stenen gevonden of
gemaakt worden. Nee, deze steen niet. Die deugt niet. Weggooien en een andere steen zien te vinden. Zo hebben deze leiders tegen wie Petrus spreekt, Jezus
afgekeurd en weggegooid, gedood.
Maar Jahweh is het daar niet mee eens. Hij heeft die afgekeurde steen gepakt
en er de voornaamste steen van het hele gebouw van gemaakt: de hoeksteen.
Onmisbaar voor het hele gebouw. Paulus zal later datzelfde schrijven aan
mensen die woonden in wat nu Turkije heet: aan de Galaten. Hij heeft het over
de kerk, het huis van God. Dat huis is gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten met Messias Jezus zelf als de hoeksteen (Gal. 2:19-22). Op
dat fundament met die onmisbare hoeksteen rijst het hele gebouw op tot een
tempel voor Jahweh en voor de Messias.
k. Zonder Jezus Messias dus geen kerk en geen behoud. Niemand kan zonder
Hem. En er is geen ander (4:12). Zonder Hem geen genezing voor een verlamde,
zonder Hem geen vergeving voor zondaren, zonder Hem geen bevrijding van de
dood en geen eeuwig leven.
l. Wat als een rechtszitting was gepland, is blijkbaar of schijnbaar een synagogale
bijeenkomst geworden met Petrus als prediker.
Schijnbaar. Het is op een hoger niveau wel degelijk een rechtszitting. Petrus
legt een getuigenis af. Jahweh voert een proces met de leiders van zijn volk. Ze
worden van moord beschuldigd. Van moord op de enige redder. Bekeer u!

De beslissing van de rechters
De twee apostelen moeten buiten de zaal wachten op de beslissing.
De hoge heren kunnen niet veel. Ze kunnen de wonderbaarlijke genezing niet
loochenen: de genezen man staat daar ook in de zaal. En heel Jeruzalem gonst van
die genezing: het gesprek van de dag. Dit was het eerste genezingswonder na de
dood van Jezus uit Nazaret. De mensen zeiden tegen elkaar: Zou die Jezus toch nog
leven? Die deed zulke genezingswonderen bijna aan de lopende band. Zou Hij niet
echt dood geweest zijn toen Hij van het kruis werd afgetild? Of zou Hij echt zoals
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op de pinksterdag al gezegd werd, uit de dood zijn teruggekomen? Eigenlijk zeggen
meer dan 3000 mensen dat al in onze stad (2:41).
Nee, de leiders kunnen niet de echtheid van het genezingswonder in twijfel gaan
trekken.
Bovendien is er nog iets heel vreemds aan de hand. Het zijn vissers uit Galilea, die
twee verdachten. Niet de meest begaafde sprekers. Moet je ze nu horen. Hoe kan
dat? En dan zomaar een zinspeling maken op een van de psalmen. En geen greintje
verlegenheid of last van zenuwen. Het lijkt wel of hun dezelfde geest bezielt die ook
Jezus bezielde. Het zijn mensen die in zijn gezelschap verkeerden. En die ene, zei de
hogepriester, die ken ik, die Johannes is een kennis van me (Joh. 18:15-16). Ik wist
wel dat hij zich bij die Jezus had gevoegd. Dan zal die andere wel net zo’n figuur
zijn. Wat is er toch aan de hand?
Ze besluiten tot een spreekverbod. De opwinding over het genezingswonder gaat
wel over. Het mag in elk geval niet verder bekendgemaakt worden (4:17a).
Verder geen woord meer over die Jezus uit Nazaret. Niets meer over wat Hij deed,
niets over wat Hij leerde, en vooral nooit meer zeggen dat Hij de Messias was of is
(4:17-18).
De leiders hebben ‘nee’ gezegd. Nee tegen Jezus als Messias. Zou Jahweh nog
geduld met hen hebben? Zie Acta 5:27-40; Acta 7.

Reactie op de uitspraak
Reactie van de twee apostelen
De rechters hadden de bevoegdheid uitspraken te doen en die ten uitvoer te (laten)
leggen. Zij vormden de hoge overheid.
Tegen deze overheid beroepen de beide apostelen zich op de hogere overheid: op
Jahweh. In 5:29 wordt dat bondig onder woorden gebracht door Petrus: men moet
God meer gehoorzamen dan de mensen. En Jahweh had hen nu juist bevolen wel
te spreken over Jezus als de Messias. Dan gaat Jahweh voor. Ze zijn aangesteld
tot getuigen en dus moeten ze getuigenis afleggen: we moeten wel spreken over
wat we gezien en gehoord hebben (5:20). Ze zijn nu eenmaal vissers van mensen
gemaakt en dat beroep is een goddelijk beroep.
Ze zeggen het ook heel gewoon: we gaan door.
Herhaalde dreigementen helpen niet.
Straffen durven de heren ook niet: de bevolking zou in opstand komen: een dergelijke genezing was toch om Jahweh te loven en te prijzen?!
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Reactie van het college van apostelen
De twee apostelen vertellen de andere apostelen over het spreekverbod en de
dreigementen van de overheid. Het woord leerlingen in 4:23-24 kan wijzen op de
(andere tien) apostelen, maar ook op de hele gemeente. Gezien de verzen 4:30-31
denk ik aan het college van apostelen.
Dan moet er gebeden worden. Dat spreekt vanzelf. Je gaat niet zomaar tegen de
overheid in. Dat is vrijwel altijd verboden. De overheid regeert bij de gratie Gods,
zeggen we immers. En als het toch moet, tegen de overheid ingaan, dan zal blijken dat die overheid het zwaard niet tevergeefs draagt: dan volgen er sancties.
De apostelen hebben er behoefte aan dit met hun opdrachtgever, God Jahweh, te
overleggen. Hoe moet het nu?
Ze spreken hun God rechtstreeks aan als de almachtige Schepper van hemel en
aarde. Een dergelijke helper hebben ze nodig: Onze helper is Hij die de hemel en de
aarde gemaakt heeft.
Hij is geen zwijgende God geweest, maar heeft gesproken, steeds weer gesproken
tot zijn volk Israël. Zo heeft zijn volk Hem leren kennen en vertrouwen, en zo heeft
zijn volk geleerd Hem te eerbiedigen als Hij beloofde en als Hij gebood. Hij is de
God van het verbond.
Deze God Jahweh sprak door de heilige Geest, die mensen bezielde en ingaf wat
ze namens Jahweh zeggen moesten tot het volk. Dat waren de profeten. En tot die
profeten behoorde ook David.
En via David heeft de Geest gezegd: volken en stammen zijn trots aan het samenspannen tegen Jahweh en zijn gezalfde, de koning. Dat was in Davids tijd zo: er
waren er velen in Israël, ook hooggeplaatsten en machtigen (koningen en heersers),
die David helemaal niet als koning wilden. Veel te vroom, die David. Een veel te
krachtige persoonlijkheid. Een dergelijke sterke, centrale koning en regering zouden
een eind maken aan hun kleine rijkjes. Denk aan de krijgsheren in Afghanistan, die
ook geen sterke centrale regering willen.
Maar Jahweh had deze David wel heel het land beloofd als het gebied waarover
hij zou heersen. En al die rebelse krijgsheren worden opgeroepen die Gezalfde de
voeten te kussen als teken van onderwerping. Anders zullen ze als aarden potten
stukgeslagen worden met een ijzeren staaf.
Nu, in de tijd van Petrus, is er een andere gezalfde koning. Jezus uit Nazaret, uit het
geslacht van David. En wie hebben tegen hem samengespannen en doen dat nog?
Mensen in Jeruzalem (4:27). Groten in Israël, namelijk Pilatus en Herodes (de vertegenwoordigers van alle volken), en ook de stammen van Israël, vertegenwoordigd
door de Hoge Raad. Of ze dat nu willen of niet, ze moeten Jahweh’s plan dienen,
Jahweh’s plan tot redding van de wereld door de dood van Jezus.
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Nu hebben de overheden verboden de naam van de koning nog te noemen, met
forse dreigementen.
Zo legt het college van apostelen de zaak voor aan zijn God.
Jahweh, wij hebben maar één vraag. Geef ons de moed om ondanks die dreigementen door te gaan met spreken over Jezus, de door U gezalfde koning van Israël.
En help ons wonderen te verrichten in zijn naam, zoals we die lamgeborene ook
hebben genezen.
Dat is een eerlijk en duidelijk gebed. Er wordt niet te veel gevraagd en niet te
weinig. Precies wat er nodig is.
En Jahweh antwoordt meteen.
Het gebouw waarin ze bijeenwaren, trilde een poosje: Ik, Jahweh, heb jullie
gehoord en jullie kunnen op me rekenen. En ze werden vervuld met de heilige
Geest. Dat betekent hier dus duidelijk weer: vrijmoedigheid en moed (4:31) om hun
werk te doen. Om meer hadden ze ook niet gevraagd. En dat werk pakken ze dus
ook direct weer aan (4:31c).
Jahweh en zijn Gezalfde blijven worstelen om het behoud van het volk uit Abraham
gesproten. Kust de Zoon.

Nogmaals: gemeentelijk leven
a. De gemeente van Jeruzalem was een eenheid, niet slechts organisatorisch, maar
één in het geloof, de hoop en de liefde.
b. De apostelen bleven ondanks alle dreigementen van de overheid op een
overtuigde en overtuigende manier getuigen van de opstanding van Jezus uit
Nazaret. Die opstanding is immers hét bewijs dat God Jahweh achter Jezus
staat en dat Hij, Jezus, de Messias is.
c. Onderlinge hulp. In 2:44-45 lazen we: de gemeenteleden ‘hadden alles
gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de
opbrengst onder degenen die iets nodig hadden’.
Die vertaling wekt grote misverstanden. Hoe kun je nu alles gemeenschappelijk
hebben? Meubels, bestek, je geit enz.? En dan als een gemeente van meer dan
drieduizend mensen?
Al hun bezittingen verkochten ze? En de opbrengst weggeven? Dan is ieder toch
binnen de kortste keren hulpbehoevend? En waar moet je dan wonen als je je
huis hebt verkocht? En waar moet je op zitten thuis? Allemaal op de grond? En
een deken heb je ook niet?
Christen worden was toen ook al echt niet gelijk aan: een dwaas worden.
Ze hadden alles gemeenschappelijk..., dat wordt uitgelegd in de volgende woorden.
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Ze hadden alles gemeenschappelijk, dat wil zeggen: ze verkochten...
Wat verkochten ze? Dan moet vertaald worden: hun bezittingen, dat wil zeggen:
wat ze overhadden.
Dat betekent met elkaar dit: ze hadden alles gemeenschappelijk, dat wil
zeggen: ze verkochten de bezittingen die ze overhadden.
In de praktijk betekende dat: de één verkocht een akker die hij niet per se nodig
had, de ander een tweede huis, de derde verkocht zijn spaargoederen (tapijten,
goud, zilver, olieopslag).
Vandaag zou dat betekenen: ik verkoop mijn vakantiehuisje, of mijn caravan,
of die lap grond die ik verhuur, of ik ga even naar de bank of ik regel het via
internet om mijn spaarrekening aan te spreken, want er is geld nodig voor arme
gemeenteleden. En de apostelen moesten ook leven, maar hadden geen inkomen
meer. En dan maar opnieuw sparen, want er zal wel eens weer wat nodig zijn.
Dat dit bedoeld is in Acta 2, blijkt uit Acta 4:32-37.
Daar staat weer: ze hadden alles gemeenschappelijk. En wat wordt er dan
bijvoorbeeld verkocht om armen te helpen? Er worden genoemd: een stuk grond
of een huis (4:34). Met het voorbeeld van Josef, een Leviet uit Cyprus. Een
Leviet uit Cyprus?
Misschien een afstammeling van mensen die in ballingschap waren weggevoerd. Of er waren te veel Levieten in Israël en deze man was geëmigreerd en
had op Cyprus een bestaan opgebouwd. Hij had daar natuurlijk geen tempelwerk. Daar was geen tempel van Jahweh. Hoe moest hij dan aan de kost
komen? Werken op het land, stukje grond kopen. Goed boeren. Nog een stuk
grond erbij kopen. Welgesteld worden. Naar Jeruzalem verhuizen. Leven van
je zelf opgebouwde pensioen en ook nog inkomsten van het verhuren van zijn
akker op Cyprus. Die akker verkoopt hij en hij doet dat om zijn arme broeders en
zusters te kunnen helpen. Ik red me wel zonder de huuropbrengst van die akker.
Geen wonder dat die man een bijnaam kreeg van de apostelen. Barnabas: zoon
van de vertroosting..., een echte vertrooster: zoveel mensen uit de brand geholpen!
d. God begunstigde allen rijkelijk (4:33 slot). In het Grieks staat niet een woord
voor God. Er staat heel letterlijk vertaald: en grote genade was op hen allen.
Maar dat woord voor ‘genade’ (charis) kan heel veel betekenen. Schoonheid,
vriendelijkheid, dankbaarheid, gunst of dienst of plezier (bewijzen aan iemand),
genoegen (hebben ergens in, maar ook: ergens genoegen aan beleven), verering
(van goden).
Ik vermeld dit om duidelijk te maken hoe moeilijk het woord te vertalen is. Wat
zou het hier betekenen?

60

Acta 4

Zoals de NBV het heeft, ja, dat kan het betekenen. Oudere vertalingen, waaronder de SV, hebben: er was grote genade over hen allen. Het kan ook betekenen:
er was veel gunst over hen allen, in de zin van: zij allen stonden gunstig bekend,
namelijk bij de andere inwoners van Jeruzalem. Ik heb de volgende vertaling
ook gevonden (van prof. Brouwer, 1925): ‘en zij allen stonden in groote gunst.’
Ik denk dat deze vertaling de juiste is. Waarom?
Vanwege 2:47b. Daar heeft de NBV: ze stonden in de gunst bij het hele volk.
Daar wordt datzelfde woord gebruikt, zij het met een ander werkwoord en een
ander voorzetsel. De SV heeft daar: ze hadden genade bij het ganse volk. Vele
andere vertalingen hebben in 2:47b het woord ‘gunst’. Net als de NBV: ze stonden in (de) gunst bij het gehele volk.
Lucas hecht er kennelijk aan een paar keer te zeggen dat er grote eenheid in
de gemeente was, dat ze alles gemeenschappelijk hadden en dat ze heel goed
bekend stonden.
Dat laatste ís ook belangrijk.
Naadloos gaat het verslag van Lucas dan over in ‘huichelarij in de gemeente’.
GESPREKSPUNTEN
1.
2.
3.
4.

Zoek Marcus 13:11 en Lucas 12:11-12 op en bespreek waarom Petrus en Johannes
zo (vrij)moedig spreken. Geldt deze bemoediging ook voor ons?
Vergelijk in verband met vers 11 ook Psalm 118:22 met 1 Petrus 2:7-8.
Hebt u na het lezen van dit hoofdstuk andere gedachten gekregen over het ‘ze
hadden alles gemeenschappelijk’?
Waaruit en hoe blijkt bij ons de eenheid en de gemeenschappelijkheid in de
gemeente?
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De opgestane Heer (Albrecht Dürer)
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Acta 5
Ananias en Saffira
De daad en de straf
Acta 4:36-37 vertelde over Barnabas die met de verkoop van een akker op Cyprus
zoveel gemeenteleden had geholpen dat hij de bijnaam kreeg: vertrooster.
Het is mooi zo goed bekend te staan in de gemeente. Maar het ging de man niet
om die goede naam, het ging hem om het helpen van gemeenteleden die zich niet
meer zelf konden bedruipen. Ik denk dat er velen van die mensen geweest zijn.
Ook al stond de gemeente goed bekend in Jeruzalem (4:33c), de leiders wilden die
volgelingen van Jezus wel allemaal uitroeien. Lees maar 8:1-4. En als je die leiders
trouw wilde zijn, dan ontsloeg je toch zeker je arbeider die ook een Jezus-volgeling
was geworden. En dan hield je de hand op de zak als het ging om de weduwe van
je broer die ook christin was geworden. Dergelijke dingen had de Meester ook in
het vooruitzicht gesteld. Zie bijvoorbeeld Lucas 22:16-17. En zo moest de gemeente
veel geld opbrengen.
Dat wist iedereen.
Dat wisten ook Ananias en Saffira. Die behoorden kennelijk tot de welgestelden
van de gemeente: ze konden wel een lap grond missen. Ze bespraken het met
elkaar, man en vrouw. En ze zeiden: Laten we die akker maar verkopen. En dat
deden ze. Toen zeiden ze tegen elkaar: Misschien is het toch voorzichtiger om niet
alles weg te geven. Laten we een deel reserveren voor noodsituaties, je weet nooit.
Toen zei één van beiden: Maar slechts een déél weggeven, daar zit wel een schaduwkant aan. Dan doen we toch wel aardig wat minder dan broeder Barnabas
heeft gedaan. Die gaf de hele opbrengst. Daarom heeft hij die mooie bijnaam
gekregen. Een dergelijke mooie bijnaam en zoveel eer en dankbaarheid krijgen we
dan natuurlijk niet. En de ander zei: Nou, dan zeggen we toch gewoon dat het de
hele opbrengst is, dat is toch niet te controleren.
En zo deden ze het en zo kwamen ze naar de apostelen.
En de heilige Geest maakte Petrus bekend wat er bekokstoofd was door dat echtpaar. En beiden, Ananias en Saffira, kregen de doodstraf. Die doodstraf werd
onmiddellijk voltrokken in aanwezigheid niet alleen van de apostelen, maar van
meer gemeenteleden (5:6). En ze lagen dezelfde dag nog naast elkaar in het graf.
Geëxecuteerd. Of: geëxcommuniceerd. In elk geval: uit de gemeente van Jeruzalem
verwijderd.
Vreselijk.
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Wat deed het echtpaar eigenlijk?
Het antwoord op die vraag lezen we in 5:3-4, en in 9a.
Petrus zegt tegen Ananias:
1. Je hebt je door Satan laten misleiden.
2. Je hebt de heilige Geest bedrogen.
3. Je hebt God zelf bedrogen.
Petrus zegt tegen Saffira: Je hebt de Geest van de Heer getrotseerd.
Het gaat om God (de Geest van God en van Christus) tegen Satan dus. Hier ligt de
felste tegenstelling aan de oppervlakte. Het echtpaar hoorde bij God en Christus,
en deserteerde naar de overkant. Was gaan heulen met de vijand die alles wat God
maakt en herstelt, weer kapot wil maken. Je hebt je door de Satan laten misleiden..., herinnert dat u niet aan de zonde in het paradijs?
Wat wilde de Satan dan nu kapotmaken? De gemeente natuurlijk, Gods nieuwe
schepping in deze wereld.
Hoe wilde hij dat doen? Op een manier die herinnert aan de zonde in het paradijs.
Toen ging het de mens toch ook om eigen eer en positie: je zult als God zijn. Dit
echtpaar ging het toch ook om eigen eer: even hoog geëerd worden als Barnabas.
De oerzonde: alles ondergeschikt maken aan eigen hoogheid en positie. Als dat in
de jonge kerk een plaats krijgt, zal het als een virus alles gaan aantasten en wordt
de kerk een wereld van machtsstrijd, najagen van eigen roem en eer. En het gebod
der geboden: de liefde voor God boven alles en de liefde voor de naaste, wordt
vertrapt.
Hier, aan de start van de christelijke kerk, wordt eens en voorgoed door de Heer van
de kerk duidelijk gemaakt dat Hij dit niet zal dulden.
Zoals Achan door Jahweh ten voorbeeld werd gesteld vlak na de intocht in Kanaän
(Joz. 7:20-26); zoals Uzza ten voorbeeld werd gesteld toen Jahweh in Jeruzalem zou
gaan wonen en weer koning over zijn volk zou zijn (2 Sam. 6:7); zoals 42 kinderen
door twee berinnen werden verscheurd vlak na de ambtsaanvaarding van Elisa
en toen deze voor de eerste keer de plaats van het stierkalf met het altaar (Betel)
naderde (2 Kon. 2:23-24)... zo, aan het begin van de christelijke kerk worden
Ananias en Saffira ten voorbeeld gesteld.
Geen wonder dat er grote schrik kwam in de gemeente en daarbuiten (5:5b en 11).
Wonen in Gods huis, zijn heilige tempel, zijn kerk, ja, daar wordt je dorst gelest.
Maar het is in zeker opzicht ook de gevaarlijkste plek ter wereld, want het oordeel
begint daar.
Waarom zou Petrus zowel tegen Ananias als Saffira spreken over de heilige Geest,
die door hen bedrogen en getrotseerd (uitgedaagd) was? Omdat die Geest in de
gemeente was uitgestort. De Geest, zo zou je kunnen zeggen, was van de drie
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Personen in God de Persoon die het dichtstbij was.
Je zou toch gewoon kunnen zeggen: het echtpaar bedroog de apostelen en de
gemeente. Dat is waar. Maar Petrus zegt tegen Ananias: Je hebt de heilige Geest
bedrogen (5:3). En: je hebt God bedrogen (5:4). Het is zijn huis waarin het gebeurde, en het zijn zijn apostelen en de leden van zijn kerk, die werden bedrogen. Pas
maar op.
Ik word ook bang van dit verhaal. Ik probeer die schrik om te zetten in een levenswijze die onze God aangenaam is. Ik weet wel dat deze terechtstelling plaatshad
in een bijzondere tijd. Ik weet echter ook dat dit kwaad in mijn hart zit. En er ook
wel eens uit komt. Ik moet leven van het geduld en de vergeving van God, verdiend
door Jezus Messias. Eerlijk gezegd ben ik niet beter dan Ananias.
De wondertekenen van de apostelen
Aan de apostelen waren twee dingen opgedragen: Jezus als de Messias bekend
maken én het verrichten van wondertekenen (zie Mat. 28:19; Mat. 10:8). Het vervullen van die opdrachten was levensgevaarlijk, juist in Jeruzalem, waar alles wat
Lucas tot dusver vertelde, zich afspeelde. De leiders waren gebeten op hen, dat was
al gebleken.
De apostelen gingen door met hun werk.
Deze keer legt Lucas vooral de nadruk op de wondertekenen die zij verrichtten. Niet
maar binnen de gemeente, maar ook onder de overige bewoners van Jeruzalem
(5:12).
De kracht om die tekenen te verrichten was enorm groot. Men legde zelfs zieken
op straat, op bedden en matrassen. Wellicht zou de schaduw van Petrus op een
zieke vallen. En men verwachtte dat de zieke dan gezond zou worden. En kennelijk
gebeurde dat ook. De indruk was zo groot, dat er ook uit de omliggende steden
en dorpen zieken werden aangevoerd. Ook mensen die prooi waren geworden van
onreine, ziekmakende demonen. Iedereen werd genezen. En dat alles in de naam
van Jezus Messias, zoals ons al is verteld.
Wat konden ze toen en daar merken dat Jezus echt lééfde. Er gebeurden dingen
die Hij ook steeds gedaan had. Zelfs nog grotere dingen: alleen al de schaduw van
Petrus!
Wij hebben de kruisiging en het sterven van Jezus uit Nazaret niet gezien. Maar in
Jeruzalem woonden mensen die Jezus hadden zien tobben met die zware kruispaal
die Hij moest dragen. Romeinse soldaten hadden het hele lijdens- en stervensproces gevolgd. Iedereen wist dezelfde vrijdagavond al dat Jezus uit Nazaret aan het
kruis bezweken was. Sommigen waren vlak langs het kruis gelopen en hadden nog
wat gespot.
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Dan kon je een paar weken later wel op straat gaan zeggen, dat Hij leefde. Maar
wat zou dat uitwerken? De mensen moesten het zién.
De mensen maakten het daarom op straat mee. Er gebeurden dingen die alleen
Jezus uit Nazaret had gedaan en doen kon. En Hij deed het ook, via zijn vertegenwoordigers aan wie het verrichten van die tekenen was opgedragen. Dan moet Hij
toch de levende Heer zijn? Hij genas een blindgeborene. Zij een lamgeborene.
De wondertekenen dienden dus:
1. om te laten zien dat Jezus werkelijk was opgestaan;
2. om te laten zien dat de apostelen in zijn dienst stonden;
3. om te laten zien dat Jezus uit Nazaret absoluut góed doet. Hij moordt niet (dat
deed Barabbas), maar geneest. Zo is Hij en zo stralend zal zijn koninkrijk zijn.
Ons is het verrichten van dergelijke genezingswonderen niet opgedragen. Lucas
vertelt dan ook alleen zulke genezingswonderen van de apóstelen (en van twee van
hun helpers: Stefanus en Filippus). En van niemand anders wordt het in het Nieuwe
Testament verteld.
De zuilengang van Salomo (5:12 slot) is al eerder genoemd, in 3:11. Daar kwam
men veel bij elkaar als christenen.
Ze stonden in aanzien, die leden van de gemeente. Men had ze hoog, men was vol
lof. Zoveel onderlinge steun. Zo eensgezind. Zo vaak bij elkaar. Zoveel vreugde.
Er kwamen dagelijks mensen bij. Mannen en vrouwen. Ze werden toegevoegd, staat
er. Dat is een mooie verwijzing naar boven, naar de Heer van de kerk. De groei van
de gemeente was zijn werk. En daar zal ook om gebeden zijn: Heer, red er nog meer
uit dit verdorven mensengeslacht (vgl. 2:40).
En dan staat er zomaar in vers 5:13: en ofschoon niemand zich daar bij hen durfde
te voegen (NBV). De vertalers hebben het woord ‘daar’ toegevoegd. Ze zullen
dat wel gedaan hebben om tegenstrijdigheid met 5:14 te vermijden: steeds meer
mensen gingen in de Heer (Jezus Messias) geloven. Dan zou vers 13 betekenen dat
als de apostelen en de gemeente in die zuilengang bijeenwaren, de mensen liever
op een afstandje bleven staan. Na het gebeuren met Ananias en Saffira kan men
zich dat voorstellen.
Uitstapje naar gebedsgenezingen
Het verrichten van deze genezingswonderen moet niet verward worden met gebedsgenezingen. De apostelen behoefden niet te bidden om genezingen tot stand te
mogen brengen: het was hun eenvoudig ópgedragen en dus moesten ze wel. Ik
gebruik de term patsboem-genezingen om deze genezingswonderen te onderscheiden van gebedsgenezingen.
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Dat onze God op het gebed en ook wel zonder enig gebed wonderbaarlijke genezingen laat gebeuren waar de dokters geen verklaring voor hebben en waarvan
ze zelfs zeggen: hier is een wonder gebeurd, dat zal wel waar zijn. Als ik dat mag
meemaken in mijn omgeving (ik heb dat helaas nooit meegemaakt, ook niet toen ik
het erg graag wilde), zal ik onze God hartelijk danken. Zonder allerlei vraagtekens
te zetten. Zelfs als een zo door gebedsgenezing herstelde mens later weer dezelfde
kwaal blijkt te hebben, een terugval, dan kun je God toch danken voor die tijd van
gezondheid die de zieke mocht ervaren. We moeten niet benepen doen.
Wat ik alleen niet geloof, is dat onze God de gebeden van sommige gelovige
mensen wél en van andere gelovige mensen niet verhoort, met als enige reden dat
de één beter kan bidden dan de ander. Daar geloof ik niets van. Zo ken ik God niet.
Je hebt van die massale gebedsgenezingsbijeenkomsten. Want als díé man komt en
als dié dan bidt om genezing, dan gebeurt er wat. Dan kan het zomaar zijn dat je
ineens van je kwaal af bent, terwijl je al bij twintig dokters bent geweest en niets
hielp.
Nog eens: stel dat zoiets gebeurt bij een kennis of verwant, waarom zou je dan niet
danken? Dan heeft het onze God behaagd zo zijn goedheid te laten merken.
Misschien is het wel zo: er is bij een zieke heel veel gebeden om genezing. De
aanhouder wint. Dat heeft Jezus Messias ons zelf geleerd (Luc. 18:1-8, al gaat het
daar nu niet speciaal over genezingen). God is bijna overstag gegaan. En op een
dergelijke gebedsgenezingsbijeenkomst zijn er opeens zoveel mensen tegelijk die
bidden om die genezing dat Hij zegt: Vooruit dan maar.
Dat is mijn omschrijving van wat de Bijbel noemt: God verbidden. Dat werkwoord
komt niet meer in de NBV voor. En dat is terecht: het is geen gebruikelijk woord
meer. In de vertaling van 1951 kwam het voor in Genesis 25:21; 2 Samuël 24:25;
1 Kronieken 5:20; 2 Kronieken 33:13; Ezra 8:23; Jesaja 19:22.
Ik weet niet hoe het allemaal zit. Dat hoeft ook niet. Wees blij met de blijden, bid
voor wie het moeilijk hebben, verwacht het van Hem en van geen ander hoe geweldig die ander misschien ook bidden kan.
Geweldig bidden..., wat is dat eigenlijk?
Men doet soms alsof gebedsgenezers een soort tussenvorm zijn tussen apostelen
en gewone gelovigen. Ze kunnen niet genezen zonder bidden (zoals de apostelen
konden), maar ze zijn toch ook weer meer dan gewone gelovigen: ze kunnen God
beter verbidden dan gewone gelovigen dat kunnen. Zou het zo zitten? Kun je dat
ook leren, God verbidden? Of luistert Jahweh toch meer naar de één dan naar de
ander? Zijn daar geen voorbeelden van in de Bijbel?
Jahweh was erg gesteld op en vertrouwd met Abraham, Isaak en Jakob, met Mozes
en Samuël en Elia en Daniël. Abraham pleitte niet tevergeefs voor Sodom. Jahweh
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liet zich verbidden door Isaak (Gen. 25:21). Mozes heeft Jahweh ook wel eens tot
andere gedachten gebeden (Ex. 32:9-14; Ex. 33:12-17). Jahweh zegt op een gegeven moment tegen Jeremia: Zelfs al zouden Mozes en Samuël voor mij staan, dan
nog zou Ik dit volk geen gehoor geven. Dat wekt de indruk dat Hij meestal wel
genegen was aan gebeden van die twee mensen te voldoen.
Als ik dan verhalen hoor over wat er wel tijdens een gebedsgenezingssamenkomst
geleid door X (en door niemand anders), gebeurt of zou kunnen gebeuren..., ga er
toch heen, probeer het toch..., en er volgt een al zolang begeerde en afgebeden
genezing: hebben we hier met een soort Mozes of Samuël te maken? Met een speciale vertrouweling van Jahweh, onze God, tegen wie God moeilijk nee kan zeggen?
Er rijzen bij mij ook altijd andere vragen:
a. Zijn het ook kwalen van een bepaalde soort, die genezen worden op zulke
meetings? Is daar onderzoek naar gedaan?
b. Is er ook onderzoek gedaan naar de duur van het ziektevrij blijven?
c. Wat is de impact op de psyche van het feit dat het een massabijeenkomst is?
Ik heb geen geloofsproblemen betreffende wonderbaarlijke genezingen.
Waar ik wel aandacht voor wil vragen, is dit: niemand wordt behouden omdat hij
een keer een wonderbaarlijke genezing aan den lijve heeft mogen ervaren. Ik weet
ook van gevallen waarin dokters zeggen: hier is een wonder gebeurd, terwijl het
een genezing betreft van iemand die van God noch gebod wil weten.
Verder wil ik erop wijzen dat, naar mijn inlichtingen en eigen ervaring, op zulke
massabijeenkomsten de genezing veelal meer centraal staat dan Christus, ook
wanneer die bijeenkomsten worden aangekondigd als ‘massale evangelisatiebijeenkomst met genezingen’. In mijn jeugd heb ik een dergelijke bijeenkomst meegemaakt in Groningen. Op een geweldig groot terrein in die stad trad een zekere
Osborne op. Het was er stampvol mensen.
Ongeveer de hele toespraak van die meneer Osborne ging over Jezus, maar dan
over de Jezus die niet alleen al onze zonden, maar net zo goed al onze krankheden op zich genomen had en al onze krankheden dus genezen kon. En daarna
een massagebed en daarna: in de naam van Jezus, ‘jij zult genezen, geloof in
Jezus, geloof’. ‘Kom uit je rolstoel, geloof in Jezus’, met geschreeuw en nog eens
geschreeuw. Wat er allemaal is gebeurd aan genezingen, heb ik niet kunnen zien. In
de kranten stond later dat het nogal tegengevallen was.
Ik weet niet of het altijd zo toegaat. Hopelijk niet. Ik besloot toen nooit weer naar
een dergelijk festijn toe te gaan. Het stond me erg tegen.
Maar ik ben wel blij met en voor elke zieke die van God genezing krijgt. En ik durf
wel de stelling aan dat elke genezing ten diepste een geschenk van God is. En dat
het erom gaat wat je met die genezing doet.
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Arrestatie, ontsnapping en opnieuw arrestatie
In 4:1-2 werd ons verteld dat Petrus en Johannes gevangen werden genomen. De
reden was: de genezing van de lamgeborene en de toespraak van Petrus over: Jezus
uit Nazaret is de Messias. Priesters, hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën
kwamen hen arresteren, hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de
opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd.
Nu, in 5:17 gebeurt het met alle twaalf apostelen. Het zijn dezelfde overheidspersonen die hen laten arresteren. De hogepriester en zijn medestanders, de Sadduceeën.
De hogepriester vertegenwoordigt de hele priesterklasse. De feitelijke arrestatie zal
zijn uitgevoerd door de special forces: de tempelwacht.
Het is uit na-ijver, zegt Lucas. De mensen stroomden naar de apostelen om genezing te krijgen en hun werd over Jezus uit Nazaret als de Messias verteld. De overheidspersonen zien hun invloed en greep op het volk afnemen. Jaloezie.
De twaalf worden opgesloten en ’s nachts worden ze door hun Heer en Meester
bevrijd (via een engel over wie Hij het te zeggen heeft gekregen: alle macht, ook
in de hemel, heeft Hij ontvangen). De deuren gaan open en de engel zegt: Vooruit
mannen, naar de tempel en verder gaan met jullie werk. Dat doen ze zodra het licht
is geworden. Eigenlijk is het dus geen ontsnapping; het is bevrijding!
Als hun taak formuleert de engel: Spreek tot het volk over alles wat dit nieuwe
leven aangaat. Over het leven als volgelingen van Jezus de Messias. De vreugde, de
verplichtingen, de gevaren en de bron ervan.
De volgende dag komt het weer tot arrestatie en voorgeleiding bij de Hoge Raad.
Die tweede arrestatie gaat voorzichtig in haar werk. Men is bang voor het volk, dat
zo enthousiast is over al die genezingen (5:26).
Let erop hoe uitgebreid Lucas vertelt. De hogepriester, de Sadduceeën, de hele raad
van de oudsten van de Israëlieten sturen tempelwachters, die de apostelen niet in
de gevangenis vinden, hoewel het gebouw goed bewaakt was en de hoofdtoegang
zorgvuldig afgesloten. Ze rapporteren dit aan hun chef (hoofd van de tempelwacht,
vs. 24) en aan de priesters.
Wat een consternatie: waar loopt dat op uit (5:24 slot)?
Ja, ja. De Bende van Twaalf, die het gemunt heeft op de sociale en religieuze orde
binnen Jeruzalem en Kanaän. Ze staan gewoon weer op het tempelterrein onderwijs te geven over wie Jezus uit Nazaret is, de gekruisigde maar uit de dood teruggebrachte Messias.
Ten slotte staan de twaalf dan toch voor de Hoge Raad. De vergadering begint veel
later dan gepland. Dat was een ernstige waarschuwing: deze twaalf stonden kennelijk onder hoge bescherming!
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De rechtszitting
Vraag en antwoord
Er volgt niet eens een vraag over hun ontsnapping uit de gevangenis. Alleen dat
feit al is een teken van de verharding bij deze Hoge Raad.
Overigens is de vraag waarmee de hogepriester wél begint, ter zake. De twaalf
hebben duidelijk een overheidsverordening overtreden. Burgerlijke ongehoorzaamheid noemen we dat.
Burgerlijke ongehoorzaamheid is bijna nooit goed. Sommigen trekken zich van een
door de overheid getroffen maatregel niets aan omdat ze het met die maatregel
niet eens zijn. Ik heb eens meegemaakt dat een roomse burgemeester een gereformeerde predikant de les las, omdat de laatste zich niet wenste te onderwerpen aan
een gemeentelijke verordening betreffende het aanbieden van het huisvuil aan de
gemeentelijke reinigingsdienst. Het vuil moest in het vervolg aangeboden worden
in plastic zakken. De predikant wilde vasthouden aan het gebruiken van metalen
emmers en riep zijn gemeente op om de nieuwe maatregel te saboteren. Hij was
het er niet mee eens. Dat laatste is zijn goed recht, maar ook de plaatselijke overheid heeft gezag van boven gekregen.
Er is maar één legitieme reden om een wet of maatregel van de overheid te overtreden. Die legitieme reden kan niet zijn, dat jij van mening bent dat God het liever
anders zou zien.
De enige legitieme reden is deze: dat God je verbiedt in een bepaald opzicht te
gehoorzamen aan de overheid of (wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt) dat God je
heeft geboden iets te doen wat de overheid verbiedt.
Dat is hier aan de orde in Acta 5. Van Godswege luidde het bevel: ‘spreken over
Jezus Messias’. Van overheidswege luidde het bevel: ‘mond houden over Jezus
Messias’. Het is dan zonneklaar wat een mens van God heeft te doen. Wat de
gevolgen ook mogen zijn.
En dat zegt Petrus ronduit, zoals het betaamt: men moet God meer gehoorzamen
dan de mensen.
En dus blijft het gezegd worden: u hebt Jezus vermoord door kruisiging. Niet in de
eerste plaats de Romeinse gouverneur en zijn soldaten zijn verantwoordelijk: u hebt
Hem aan een kruishout gehangen. Niet de gouverneur, maar gij, gij, gij.
En Jahweh heeft Hem weer tot leven gewekt, Hij, de God van onze voorouders op
wie u zo trots bent: Abraham, Isaak en Jakob. En Jahweh heeft Hem een plaats
gegeven aan zijn rechterhand: Hij is Gods eerste minister geworden. En wij zijn
aangesteld om u en het volk op te roepen Hem te erkennen. Dan zult u vervolgens
vergeving van ook die zonde van moord ontvangen. Jahweh heeft een rechtsge-
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ding met u: Hij klaagt u aan, beschuldigt u van moord en wij zijn de getuigen in
dat rechtsgeding: Wij verklaren unaniem dat wij die gedode Messias weer als de
levende hebben gezien. En wij getuigen niet omdat wij zo graag ongehoorzaam zijn
aan de overheid, maar wij doen het op bevel van hogerhand en gedreven door de
heilige Geest, die Jahweh ons gaf juist met dat doel: opdat wij getuigenis zouden
afleggen.
Het woord gehoorzamen aan het slot van 5:32 betekent: wij erkennen, gehoorzaam
aan Jahweh, Jezus als Messias.
Hier is geen woord Frans bij. Zo dient er gesproken te worden door de kerk, zou ik
willen zeggen.
Gamaliël
Iedereen in de Hoge Raad is voor de doodstraf. Er heerst woede. Dan staat
Gamaliël op.
Die man bleef rustig en bedachtzaam in deze zaak. Terwijl alle leden van de Raad
zeiden: We moeten die Petrus en zijn medestanders maar eens keihard aanpakken,
ze de mond snoeren. Nee, we moeten ze doden. Ze laten zich immers niet gezeggen. Doden moeten we ze.
Toen nam Gamaliël het woord.
Het lukte hem niet helemaal de gemoederen tot bedaren te brengen. Aan het eind
van de vergadering liet de Hoge Raad alle apostelen geselen, als waren het misdadigers. Maar goed: dankzij Gamaliël vielen er net geen doden.
Wat was de wijsheid van Gamaliël? Een navolgenswaardige wijsheid?
Dat moeten we duidelijk weten, voordat we hem ten voorbeeld stellen aan anderen.
Nu ken ik één man die leerling is geweest van deze Gamaliël. Ik ken die man aardig
goed. Ik heb namelijk wat brieven van hem gekregen en hoewel de inhoud van die
brieven niet simpel is, heb ik toch de man erachter wel aardig leren kennen. Die
man heette toen hij jong was, Saul en toen hij wat ouder was geworden, werd hij
door iedereen als vanzelfsprekend Paul genoemd. Misschien heeft Paul wel aardig
wat van Gamaliël geleerd. Maar diens wijsheid in elk geval niet. Paul kon toch vechten en keihard zijn. Die was gewoon een vechtjas. Die zei in een rondzendbrief over
een aantal gemeenteleden: ‘Ze moesten zich laten castreren, die onruststokers’
(Gal. 5:12).
Nee, dan Gamaliël.
Een oude emeritus theoloog. Professor. Zijn hele leven in de Tenach gestudeerd
(Tenach = alle boeken van het Oude Testament). Schriftgeleerde van formaat. In al
die lange jaren van zijn leven had hij de wijsheid geleerd: wees bedachtzaam. Of
ook: denk om je hachje. Denk om je naam.

71

Ambassadeurs in Jeruzalem

Dus zei hij in de vergadering van de Hoge Raad (de apostelen moesten er even
uit): Mensen, beste broeders, wees toch voorzichtig. Stel dat deze zaak (Jezus uit
Nazaret) héél heet is, dan bereik je niet meer dan dat je je vingers brandt. En
overigens koelt alles wat heet is, vanzelf af. Als deze zaak nooit afkoelt, zijn er vast
krachten van hogerhand mee gemoeid, en dan kun je je er beter helemaal niet mee
bemoeien. Dat zei Gamaliël, of iets van die strekking.
Was dat niet wijs van die oude schriftgeleerde Gamaliël?
Het was plichtsverzaking.
Als hij, als ambtsdrager, tot het oordeel moest komen dat die apostelen het volk,
mede aan de zorg van schriftgeleerden toevertrouwd, misleidden door een pseudomessias te propageren, dan moest hij zeggen: Als ze hun mond niet willen houden,
moeten we ze de mond snoeren. Het is beter dat twaalf misleiders gedood worden,
dan dat het hele volk, ons toevertrouwd, verloren gaat.
En als hij het wél met de apostelen eens was, had hij moeten zeggen: Broeders,
we moeten wat zij propageren, als waarheid erkennen. Wat zij zeggen, wordt toch
ondersteund door vele wonderbaarlijke genezingen (5:12-16) die ze in de naam van
Jezus uit Nazaret verrichten. Blijven we zo doorgaan, dan vechten we tegen Jahweh.
En wat zegt de deugniet? Laten we geen van beide doen. Gewoon afwachten. Als
ambtsdragers geen keus maken, broeders! De zaak is niet duidelijk. Rustig blijven.
Als hij nog niet tot een oordeel kón komen op dat moment, had hij mogen zeggen:
Broeders, we gebruiken de komende week om flink te studeren. Zo vreselijk moeilijk ligt de zaak ook weer niet. En we hebben de geschriften. Maar denk erom: we
moeten leiding geven. We zijn ambtsdragers.
Nee, ook dat zei Gamaliël niet.
Hij was een plichtsverzaker, een ambtsverzaker.
Ook in conflicten over andere, minder fundamentele zaken dan de zaak Jezus van
Nazaret is het beter niet een figuur als Gamaliël ten voorbeeld te stellen of te
nemen.
Heeft deze Gamaliël toch niet een beetje gelijk? Iemand zei: Een beetje Gamaliël in
de kerk lijkt me niet verkeerd. Dan wordt het wat rustiger en vrediger.
Kijk eens in de geschiedenis, zei professor Gamaliël.
Dan kom je Teudas tegen die ook beweerde heel wat te zijn en heel wat tot stand
te zullen brengen.
En je komt Judas uit Galilea tegen, die een gewapende strijd begon, omdat hij vond
dat niemand mocht meewerken aan een volkstelling die de Romeinen hadden georganiseerd.
Waar liep het op uit in beide gevallen? Eerst een flink stel aanhangers. Daarna
werden die leiders gedood. En de hele zaak bloedde dood.
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Wij hebben nu ook hun leider gedood, Jezus uit Nazaret. En hier hebben we met
een stel volgelingen van Hem van doen..., ach, de zaak bloedt wel weer dood nu
de leider is gedood. En bloedt de zaak niét dood, dan zit God Jahweh achter deze
beweging en hebben wij tenminste niet tegen Hem gestreden. Niets doen, broeders.
Nee, de man heeft puur ongelijk. Hij lijkt zo verstandig, maar hij laat gewoon na
wat hij krachtens zijn ambt en positie moest doen: de geesten beproeven of ze uit
God zijn en dan leiding geven.
Hij lijkt wel wat op de vader van Gideon. Gideon vernielde een altaar van de
plaatselijk vereerde god Baäl. De bevolking nam dat niet en wilde hem doden.
Vader Joas zegt dan tegen de bevolking: Wat? Willen jullie vechten voor Baäl? Hem
helpen? Wat een belediging: hij kan het heus wel alleen af. Hij is een god!
Joas had natuurlijk ook kunnen zeggen: Een belediging van onze god mag je niet
laten passeren. Je bent de aanhanger en vereerder van een god, nu, dan strijd je
voor zijn eer.
Joas offerde de eer van zijn god op aan het gespaard blijven van zijn zoon. Dat was
ook plichtsverzaking als Joas tenminste echt een vereerder van Baäl was.
Ook Joas moeten we niet ten voorbeeld stellen of nemen.
De afloop
De Hoge Raad stemt met Gamaliël in: we wachten af.
Maar ondertussen: de apostelen worden allen gegeseld. Ik begrijp wel waarom: ze
hadden het spreekverbod, hun de vorige keer opgelegd, overtreden. Dat staat vast,
en daar staat straf op.
Maar is dat wel afwachten en niets doen? Om met Gamaliël te spreken: als de zaak
van Jezus en zijn volgelingen uit God is, als die zaak het werk van Jahweh is, hoe
wagen ze het dan die twaalf mensen te laten geselen? Hun positiekeus blijkt duidelijk: tegen Jezus!
Behalve dat geseling een vreselijke pijn veroorzaakt die lang duurt, is het natuurlijk
ook een vreselijke vernedering om zo als misdadigers behandeld te worden.
Maar Lucas zegt: ze waren zo blij, die apostelen. Ze deelden in het lijden van hun
Heer en Chef. Wat een eer om hetzelfde te mogen ondergaan als Hij: Hij was ook
gegeseld! Kun je harder aan den lijve ervaren dat je bij Hem hoort? Eigenlijk werd
Hij voor de tweede keer gegeseld toen zij gegeseld werden.
Paulus wordt later om zijn werk als apostel gevangen gezet (Kol. 4:3). Dat is ook
lijden om Christus’ wil.
In zijn brief aan de Kolossenzen schrijft hij dan: Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en
dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten
behoeve van zijn lichaam, de kerk.
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Paulus bedoelt: als het aan mensen gelegen had, dan hadden ze Christus wel
duizend keer gegeseld. Ze konden Hem niet meer geselen, dus geselen ze ons, zijn
ambassadeurs, maar ze bedoelen Hem te treffen. Hij moest lijden voor zijn kerk, wij
moeten ook lijden voor zijn kerk.
Ik weet niet of ik, als het ooit met mij zover zou komen dat ik lichamelijk zou
moeten lijden voor Christus en zijn werk (of kerk), dat aan zou kunnen, laat staan
me erover zou kunnen verblijden. Ik hoop het wel, maar ik ben niet zo zeker van
mijn moed. Misschien hoeft dat ook niet. Wellicht krijg je de kracht als het zover
zou komen. Dat hoop ik maar. Een trein krijgt pas stroom toegediend als hij moet
rijden.
En hoe moedig maakte de heilige Geest deze mensen, de apostelen. Messias Jezus
had ook gezegd: Jullie krijgen kracht als de heilige Geest over jullie komt.
En zo staan ze de volgende dag weer op het tempelplein of zitten bij mensen thuis
en hebben ze het, als waren er geen bedreigingen geuit, weer over Jezus uit Nazaret
en dat Hij de Messias is. Ze geven onderricht. Het is ook niet zo gemakkelijk te
begrijpen dat een Messias moet lijden en sterven. Om dat te leren, moesten voor de
mensen toen wel de geschriften van het Oude Testament uitgelegd worden. Enfin,
dat konden de apostelen ook wel doen, geschoold als ze waren door de cursus van
veertig dagen die Jezus Messias hun gegeven had (1:3).
Ondanks de aanslag op de gemeente door Ananias en Saffira, ondanks de dreigementen en afstraffingen van de overheid, de zaak van Jezus Messias is niet te
stuiten.
GESPREKSPUNTEN
1.
2.
3.
4.
5.

Spreek er met elkaar over door waarom de kerk ook in zeker opzicht de gevaarlijkste
plek ter wereld is, omdat het oordeel daar begint.
‘Eerlijk gezegd ben ik niet beter dan Ananias.’ Bent u het hiermee eens? Waarom
wel of waarom niet?
Wat was het doel van de wondertekenen die de apostelen deden?
Bent u na dit hoofdstuk anders over gebedsgenezing gaan denken? Zo ja, waarom?
En hoe dan wel?
De apostelen gaan tegen het overheidsgebod in. Zijn er ook in onze tijd voorbeelden te noemen van het ‘God meer gehoorzaam zijn dan mensen’?
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De dood van Ananias en Saffira (Rafaël)
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Acta 6
Zeven mensen gekozen in Jeruzalems kerk
Het probleem
De gemeente te Jeruzalem groeide. Prachtig. Maar hoe groter een gemeente, hoe
moeilijker om alles goed te organiseren.
Er ontstonden klachten in de gemeente. Er is tot op vandaag verschil van mening
over de aard van die klachten.
Er werd geklaagd door Griekstalige gemeenteleden. Ze waren ontevreden. De
weduwen uit hun groep werden bij de dagelijkse diakonia achtergesteld.
Wat betekent dat? Sommigen leggen het zo uit: de steunbehoevende weduwen uit
die groep kregen niet voldoende ondersteuning of sommigen werden overgeslagen.
En dat, terwijl er toch zoveel geld binnenkwam van de verkoop van huizen en akkers.
Anderen leggen het heel anders uit. Weduwen werden in de gemeente(n) ingeschakeld om dagelijkse werkzaamheden te verrichten ten behoeve van anderen.
Natuurlijk is het fijn wanneer je ingeschakeld wordt voor werkzaamheden in de
gemeente. De klacht zou zijn dat de weduwen van de Griekssprekende groep in de
gemeente niet voldoende ingeschakeld werden. Ze kwamen niet aan bod voor een
‘baantje’ in de gemeente.
Kortom: het ging niet om te weinig steungeld, maar om te weinig baantjes.
De eerstgenoemde uitleggers zijn van mening dat de zeven mannen die gekozen
werden, diakenen waren. Aan hen droegen de apostelen het beheer en het uitdelen
van de binnengekomen steungelden over. In feite vinden ze hier de instelling van
het diakenambt.
In vers 2 staat de opmerking van de apostelen vermeld dat ze een bepaalde taak
liever overdragen aan anderen. Die taak omschrijven ze zo: zorg dragen voor de
gemeenschappelijke maaltijden (NBV).
Bespreking van het probleem
Het eerste wat opgemerkt moet worden, is dit: deze zeven mannen worden in dit
hoofdstuk niet diakenen genoemd. Wanneer hier nu sprake zou zijn van de instelling
van het diakenambt, vind ik het gegeven dat ze geen diakenen genoemd worden,
zeer opmerkelijk.
In de tweede plaats: wat de apostelen over die door hen af te stoten werkzaamheid
zeggen, lijkt me geen omschrijving van wat het diakenambt inhoudt. Wat is: zorg
dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, zoals de NBV luidt?
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De SV had: de tafelen dienen. De Leidse vertaling had: de armenzorg. Verder: de
tafeldienst verrichten. En: aan tafel dienen. En: de tafels bedienen.
Het Griekse woord voor (be)dienen luidt: diakonein. Daar hoort u het woord
‘diaken’ in. Maar het werkwoord (zonder dat tafels worden genoemd) kan ook het
werk van de rondreizende apostel aanduiden. En Jezus Messias zei dat Hij niet was
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij gebruikte ook het werkwoord diakonein.
Meestal wordt dan aangegeven aan wie men diensten bewijst. Dat staat er hier
niet bij, tenminste, er wordt niet een persoon of meerdere genoemd. De vertaling
zou dan heel letterlijk moeten worden: ze bewezen een dienst of diensten aan/voor
tafels. De NBV heeft m.i. zakelijk gelijk met de omschrijving: zorg dragen voor de
gemeenschappelijke maaltijden.
Naar mijn oordeel hebben de apostelen nooit de functie uitgeoefend van obers bij
de maaltijden. De gemeenschappelijke maaltijden zijn genoemd in 2:46. Het organiseren daarvan is een hele klus en de maaltijden kosten geld. Ik heb niet de indruk
dat die gemeenschappelijke maaltijden een soort gaarkeukens of voedselbanken
waren voor arme weduwen van de gemeente. Het waren vreugdevolle maaltijden
voor alle leden van de gemeente. Zo begrijp ik dat uit 2:46. De kosten van deze
maaltijden zullen toch niet ten laste gekomen zijn van de diaconale kas die door de
apostelen beheerd werd? Díe kas was bestemd voor de behoeftigen. En niet om alle
gemeenteleden een gratis maaltijd te bezorgen.
De apostelen gingen in die eerste tijd over alles. Zij wezen ook de mensen aan die
de praktische regelingen moesten treffen voor de gemeenschappelijke maaltijden.
Bijvoorbeeld wie er moest koken, brood inkopen, tafels klaarzetten, voor bestek
zorgen, de leveranciers betalen, geld inzamelen van de deelnemers.
Nu, bij het vragen om mee te helpen bij de organisatie werden de weduwen van de
Griekssprekenden door de apostelen overgeslagen, achtergesteld. Allicht per ongeluk. De apostelen voelen zich ook verantwoordelijk en zeggen: we kunnen niet alles
regelen, we komen tijd te kort. Wat moet er gebeuren als de dagelijkse organisatie
van die frequente evenementen niet goed verloopt? Dan schakel je organisatiedeskundigen in. Die waren er toen nog niet. Maar er waren wel wijze figuren in de
gemeente die belast konden worden met organisatorische zaken, allereerst om te
zorgen dat er een eerlijke verdeling plaatsvond van de werkzaamheden.
De zeven wijze mannen worden dus, naar mijn inzicht, geen diakenen, maar ze
moeten het dagelijkse bestuur vormen betreffende de interne gang van zaken in de
gemeente. Met als punt één, dat de werkzaamheden betreffende de gemeenschappelijke maaltijden evenwichtig verdeeld worden. Ik zou ze eerder bestuurders dan
diakenen noemen.
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Griekssprekende en Arameessprekende gemeenteleden
Griekstalige gemeenteleden waren Joden die in het buitenland hadden gewoond
en zich het best konden uitdrukken in het Grieks. Ze waren niet goed vertrouwd
met de taal die toen in Kanaän het meest gesproken werd, het Aramees. Het zullen
mensen geweest zijn die op latere leeftijd naar Kanaän waren gekomen en zich
onder meer in Jeruzalem hadden gevestigd.
Ze bleven vanwege hun taal en doordat ze pas later in het land waren komen
wonen, toch wat buiten de gemeenschap staan. Ze zullen ook andere gebruiken
hebben gekend, misschien een andere manier van kleden en andere omgangsvormen.
Het is bekend dat die Griekssprekende Joden ook eigen synagoges hadden. Het
is ook bekend dat de andere Joden wat vreemd tegen die Griekssprekende Joden
aankeken. Beter gezegd: het waren wat vreemde lieden. Er werd op hen neergekeken.
Van die Joden voegden zich ook mensen bij de gemeente van Christus. Ook weduwen.
Zouden zij in de gemeente van Christus wel volledig geaccepteerd worden? Of
zouden ze daar ook een beetje vreemd gevonden worden en erbuiten blijven staan?
En ze vonden na verloop van tijd dat zij ook in de gemeente van Christus niet helemaal mee konden doen. Kijk, onze weduwen worden nooit ingeschakeld als het
gaat om het goed organiseren van de gemeenschappelijke maaltijden, de weduwen
van de Arameessprekende groep wel.
Het wekt dan ook geen verbazing dat de zeven mannen die gekozen werden, allemaal Griekse namen hadden. Zelfs de Arameessprekende gemeenteleden vonden
ook dat ze nu op Griekstalige mensen moesten stemmen. Het moest goed duidelijk
worden dat die leden geen tweederangsleden waren. En hun achterstand moest in
één keer ingelopen worden.
Er is dus meer aan de hand geweest dan alleen maar dit probleem van de functieverdeling bij het organiseren van de gemeenschappelijke maaltijden. Dat incident
was een uitloper van spanningen tussen Griekstaligen en Arameestaligen, die er
niet alleen in de geméénte waren.
Het werk van de apostelen
Door bepaalde werkzaamheden uit handen te geven, kregen de apostelen de
handen vrij voor de taak die ze niet uit handen mochten geven, voor hun eigenlijke
taak.
En die eigenlijke taak hadden ze van Jezus Messias zelf gekregen: het Woord van
God uitdragen; het evangelie verkondigen, bekend maken wie Jezus van Nazaret in
werkelijkheid is.
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Voor deze taak van de apostelen zijn we in Acta al heel wat uitdrukkingen tegengekomen. Getuigen of getuige zijn (5x). Onderricht geven (3x). Toespraak houden (1x).
Spreken over (3x). Het goede nieuws verkondigen (1x).
Men probeert wel twee soorten werk van de apostelen te onderscheiden. Het werk
dat ze doen binnen de gemeente en het werk dat zich richt op de niet-gemeenteleden. Het zal zeker waar zijn dat de apostelen zowel naar binnen als naar buiten
werkten. Maar het is de vraag of dat onderscheid ook te vinden is in de boven
vermelde terminologie.
Er is bijvoorbeeld sprake van onderricht geven. Men zou kunnen denken dat dit een
werkzaamheid is binnen de gemeente: verder onderwijs geven. In 2:41 staat dat de
gemeenteleden trouw bleven aan dat onderricht. Dat kan twee dingen betekenen.
Ze hielden wat ze van de apostelen hadden geleerd, goed vast; ze bleven trouw aan
het ontvangen onderwijs. Maar het kan ook betekenen: ze bleven trouw het onderwijs van de apostelen volgen. Verder zegt iemand tegen de overheid: de apostelen
leren, onderwijzen of onderrichten het volk (5:25). Lucas zegt zelf ook: de apostelen
zetten hun onderwijs voort in de tempel (5:21).
Het lijkt er dus op dat het onderricht geven niet alleen een werkzaamheid binnen
de gemeente is. Het toespreken van het volk (dat nog niet gelooft), kan ook onderricht geven genoemd worden.
Wat deden de apostelen dan precies?
De minst gespecificeerde term is: ze spreken (de menigte) toe (4:1). Dat zegt niets
over de inhoud van wat ze zeiden. Iemand die toevallig het tempelplein opkwam
en nog niets kon verstaan van wat de apostelen zeiden, kon aan een ander vragen:
Wie houden daar een toespraak?
Ze spreken (5:20), ze spreken ergens over (4:20). In dat spreken zit een leerelement:
ze geven onderricht en vertellen dus blijkbaar dingen die mensen eerst niet wisten,
maar na een toespraak wél weten: de mensen krijgen les.
Maar wat de apostelen zeggen in die lessen, is tegelijk getuigen. Ze zeggen wat ze
zelf gezien en gehoord hebben. Zaken die werkelijk niet iedereen had kunnen waarnemen, maar die zij, apostelen, zelf wel hadden waargenomen, werden via toespraken met een duidelijk lerende strekking aan de mensen bekendgemaakt.
In 4:31 staat in de NBV: ‘ze spraken over de boodschap van God.’ Bedenk wel dat
alle mij bekende, andere Nederlandse vertalingen hier niet hebben ‘spraken over de
boodschap van God’, maar: ‘ze spraken het woord van God.’
Wat die boodschap of dat woord van God inhield, is duidelijk. De inhoud daarvan
valt allicht samen met de inhoud van het getuigen. De boodschap die ze brengen,
is hun officiële verklaring (getuigenis in de zin van het negende gebod) dat Jezus
uit Nazaret de Messias is, wel gedood, maar door Jahweh opgewekt en verheven
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aan zijn rechterhand: de Redder van Israël en van de volken.
In 5:42 treffen we dan nog aan, in de NBV, het woord verkondigen.
Er staat in het Grieks een werkwoord waarin het woord ‘evangelie’ zit (euangelidzomai). Men vertaalt het werkwoord met: verkondigen, prediken, preken, bekendmaken. En als object of inhoud staat erbij: Jezus Christus; het evangelie van Jezus
Christus; de blijmare omtrent Christus Jezus; de vreugdeboodschap dat Jezus de
Christus is; de blijde boodschap dat Jezus de Christus is. Vele verschillende vertalingen van euangelidzomai en het object ervan.
Wat deden de apostelen dus? Samengevat: via toespraken met een onderwijzend
karakter maakten de apostelen als getuigen den volke het goede nieuws bekend
dat Jezus uit Nazaret de Messias is; ze gaven gemeenteleden voortgezet onderwijs.
In 6:4 staat dat de apostelen tegen de gemeente te Jeruzalem zeggen: wij zullen
ons wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God (zo de
NBV). Vroegere vertalingen hadden: wij zullen ons houden aan (voortgaan met,
volharden in e.a.) de bediening van het woord (of: aan de dienst van het woord).
Hier wordt de uitdrukking diakonia van het woord gebruikt. Uit het feit dat de NBV
de uitdrukking ‘bediening van het woord’ vervangt door de uitdrukking ‘verkondiging van het woord’, kan men opmaken dat de vertalers geen betekenisverschil
hebben gezien tussen beide uitdrukkingen.
Toch is de vraag wat de uitdrukking ‘diakonia van het woord’ precies betekent.
Betekent het: ze bewezen een dienst aan het woord, namelijk de dienst van het
verbreiden ervan, of is de betekenis: ze dienden de mensen door hun het woord
bekend te maken?
Hoe dat zij: het kan volledig duidelijk zijn dat de apostelen Gods woord (boodschap) over Jezus Messias onder het volk verbreidden, via onderwijzende toespraken, in het publiek.
Zo dienden ze Jahweh en Messias Jezus en zo dienden ze ook het volk. Dat is
hun eigenlijke taak. Om dat goed te doen moeten ze, nu de gemeente zo groot is
geworden, bestuurlijke zaken afstoten. Dat komt dan én hun eigenlijke werk én de
gemeente ten goede.
Let erop dat de apostelen als behorend tot hun voornaamste taak ook het gebed
noemen.
We zouden kunnen vragen: waar baden ze veel en aanhoudend om?
Nu, bijvoorbeeld om moed te blijven ontvangen voor hun levensgevaarlijke werk en
het trotseren van de wettige overheid. Om een goede gang van zaken binnen de
gemeente. Er kon toch zomaar onenigheid ontstaan, dat was wel gebleken. En om
vrijgevigheid: de apostelen verdienden zelf ook geen cent natuurlijk. Ze moesten
leven van wat de gemeente hun gaf, net als de armen. Genoeg te bidden dus.
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De gemeente eren
Let erop dat de apostelen, die allicht de bevoegdheid hadden om gewoon een
aantal mensen aan te stellen, de voltallige gemeente inschakelen. Ze eren de
gemeente als mondige gemeente. Dat hadden ze ook gedaan bij het vervullen van
de vacature Judas (Acta 1), toen de gemeente nog heel klein was. Nu doen ze dat
weer. Ze komen met een voorstel. Daarmee blijkt ieder het eens te zijn. En dan volgt
er een vrije verkiezing uit alle gemeenteleden. Ieder heeft de kwestie goed begrepen: er worden zeven wijze mannen met een goede reputatie gekozen die vast ook
bij de minderheid, de Griekstalige gemeenteleden, welkom zijn: allemaal mannen
met Griekse namen. Griekstalig alle zeven?
Drie eisen werden door de apostelen geformuleerd: het moeten wijze mensen zijn,
ze moeten goed bekend staan (in de gemeente zeker, en ook daarbuiten?) en ze
moeten vervuld zijn van de heilige Geest. Deze laatste uitdrukking is uitvoerig
behandeld in 2:22.
Van de zeven mannen die gekozen werden, horen we alleen van Stefanus en van
Filippus meer in de volgende hoofdstukken. Van de anderen weten we niets meer
dan dat ze gekozen werden. En van Nikolaüs wordt verteld dat hij van heidense
afkomst was.
Deze zeven gekozenen worden plechtig ‘bevestigd in hun ambt’: ze worden voor de
apostelen geplaatst, die spreken een gebed uit en leggen hun de handen op.
Mede door deze taakverlichting voor de apostelen breidde de gemeente zich sterk
uit (6:7).
En het moet wel als heel bemoedigend zijn ervaren dat zelfs een grote groep
priesters tot het geloof in Jezus Messias kwam. Uit de kring van de priesters was
de felste tegenstand tegen Jezus uit Nazaret gekomen. Uit die kring waren de dreigementen tegen de apostelen gekomen (zie bijv. Luc. 19:47; Luc. 22:2; Luc. 22:52;
Acta 4:1; Acta 5:17). En nu: een grote groep priesters voegt zich bij de gemeente.
Dat is een geweldige versterking: priesters waren goed onderlegde mensen.
Gewend leiding te geven. Onderwijs te geven. En ze werden hooggeacht.
Prachtig, die versterking van de gemeente!

Stefanus
Het optreden van Stefanus
Er worden geen diaconale of bestuurlijke werkzaamheden van Stefanus vermeld.
Hij lijkt op een apostel. Hij verricht vele wondertekenen onder het volk. Dat werd
precies zo gezegd van de apostelen (bijv. 5:12). Hij werd door Jahweh bijzonder
begenadigd en was vol moed en kracht.
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Maar dat niet alleen. Het gaat natuurlijk niet om genezingen op zichzelf. Uit het
vervolg blijkt dat Stefanus ook een geweldig spreker en debater was. Niemand kon
tegen hem op als het ging over de vraag waarover alle prediking ging: is Jezus de
Messias of is Hij het niet?
Men probeerde wel met hem te redetwisten. Ze spraken hem tegen, probeerden
hem van zijn stuk te brengen, beriepen zich op de oude geschriften tegen hem.
Maar ze konden niet tegen hem op.
Wie waren die tegensprekers?
Lucas vertelt dat het leden waren van een bepaalde synagoge. Ik vermeldde al dat
de Griekstalige Joden in Jeruzalem één of meer aparte synagogen hadden. Hier
is dan sprake van een aparte synagoge. Zou dat een synagoge zijn geweest van
Griekstaligen?
Stefanus was waarschijnlijk Griekstalig: hij droeg een Griekse naam.
Het zou geen wonder zijn, als hij zich met zijn prediking vooral begeven had in
kringen waar hij bij gehoord had: in de kringen van de Griekstalige Joden.
Lucas drukt zich in vers 9 zo uit, dat we nog steeds niet weten wat hij precies
meedeelt. Hij noemt verschillende landen en streken. Cyrene ligt in het huidige
Libië. Alexandrië is de grote stad in Egypte waar heel veel Joden woonden. Cilicië
en Asia zijn delen van het huidige Turkije. Allemaal Joden met een buitenlandse
achtergrond en met het Grieks als hun taal.
Dan is er nog sprake van vrijgelatenen. Dat zijn Joden die slaaf geweest waren,
waar dan ook, en die later vrijgelaten waren. We weten dat in Rome Joodse slaven
woonden.
Nu weten we niet of de mensen uit de vier in het bijzonder genoemde steden of
streken ook vrijgelatenen waren. De NBV suggereert dat, maar het is niet zeker.
Het staat voor mij wel vast dat het Griekssprekende Joden waren. Stefanus wendde
zich tot de mensen waarbij hij gehoord had voordat hij christen werd.
De arrestatie van Stefanus
Uit die kring komt felle tegenstand. Eerst via debat, daarna via gekonkel. Men zorgt
ervoor dat er kwade geruchten over Stefanus de ronde gaan doen. Geruchten die
misdaden van Stefanus vermelden, waarop de doodstraf staat. Godslastering en
Mozeslastering. Als het volk die geruchten hoort, ontstaat er geweldige deining.
Zoals moslims in woede ontsteken wanneer er iets ten nadele van hun profeet
Mohammed wordt gezegd. Oudsten en schriftgeleerden bemoeien zich ermee,
burgerlijke leiders en geestelijke leiders gooien olie op het vuur en: arrestatie van
Stefanus. Hij mag nog van geluk spreken dat hij niet gelyncht wordt.
Voor de Hoge Raad moet je met meer aankomen dan met geruchten. Dus worden
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er mensen ingehuurd. Hun wordt geld geboden en dan zijn ze bereid om onder ede
te liegen en Stefanus aan te klagen.
Hun verhaal is dat ze in eigen persoon Stefanus hebben horen zeggen dat het
met de tempel gedaan is, omdat Jezus uit Nazaret die spoedig zal laten afbreken.
En dat de voorschriften van Mozes in de Thora hun tijd gehad hebben en dat er
andere voorschriften zullen komen.
Dit betekent het einde van Stefanus.
Waar komen die beschuldigingen vandaan?
Ik weet haast wel zeker, dat de beschuldiging over de ondergang van de tempel
niet heel ver bezijden de waarheid is geweest.
Stefanus stond toch volkomen in zijn recht en hij deed toch precies wat zijn plicht
was, als hij de woorden van Messias Jezus had herhaald? De woorden die van Hem
staan genoteerd in Matteüs 24:1-3. De leerlingen wezen Hem op de tempelgebouwen. En Hij zei: Ik verzeker jullie: geen steen zal op de andere blijven, alles zal
worden afgebroken.
Dat was geen voorspelling, maar een bedreiging. Als Hij als Messias aanvaard zou
worden, zouden er tijden van rust komen, zei Petrus in 3:20.
Dat zal Stefanus er ongetwijfeld bij gezegd hebben: als er geen bekering komt.
De beschuldiging steunt op uit het verband losgemaakte woorden.
En de tweede beschuldiging: over veranderingen in de voorschriften van Mozes.
Stefanus kan best verklaard hebben, om maar wat te noemen, dat de in Mozes
(in de Thora) voorgeschreven offers hun tijd hadden gehad na het offer van Jezus
Messias. Daar kun je best met wat venijn een fijne beschuldiging uit halen die volk
en leiders woedend zal maken.
En terwijl ze Hem staan aan te klagen, zien de raadsleden dat het gezicht van
Stefanus de glans krijgt van een engelengezicht. Herinnert dat u ook aan Mozes
(Ex. 34:29-35)? Jahweh sprak met Mozes, hoog op de berg Sinaï. Mozes daalde
daarna met de twee (nieuwe) platen van het verbond bij zich de berg af. Hij wist
niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met Jahweh had gesproken. Maar Aäron
en de andere Israëlieten zagen het wel en durfden niet zomaar naar hem toe te
lopen. Hij beval ze naar hem toe te komen en gaf hun Gods woorden door. Daarna
bedekte hij zijn gezicht met een doek. Als hij dan weer naar boven moest, omdat
Jahweh met hem spreken wilde, deed hij die doek af. Kwam hij weer bij de mensen,
dan zei hij wat hij van Jahweh moest zeggen, en dan zagen ze dat zijn gezicht weer
glansde. Dan deed Mozes maar weer een doek voor zijn gezicht totdat hij weer met
Jahweh ging spreken.
Stefanus lasterde Mozes niet. Hij was een profeet, bijna als Mozes. Met de glans die
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ook op Mozes’ gezicht lag. Duidelijker kan Jahweh in de hemel toch niet laten blijken dat Stefanus zijn profeet is, die zijn woorden overbrengt.
Het zal er voor de Hoge Raad nu op aankomen: luisteren we naar de door Jahweh
nu zo duidelijk aangewezen profeet?
GESPREKSPUNTEN
1.
2.
3.
4.

Is het belangrijk hoe nu de kwestie van de weduwen wordt uitgelegd? Waarom wel
of waarom niet?
Bent u het ermee eens dat het in dit hoofdstuk niet om diakenen zou gaan? Noem
verschillen en overeenkomsten met toen en met het werk van diakenen in onze tijd.
Praat eens met elkaar door over de taken van de apostelen.
In vorige hoofdstukken bleek het al, en nu weer bij Stefanus: de prediking tot bekering en behoud roept felle tegenstand op. Kent u dat ook uit eigen ervaring?
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Stefanus predikend (links) en Stefanus spreekt de Hoge Raad toe (rechts) (Fra Angelico)
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Acta 7
Indeling van Acta 7
1. 2-8: Abraham, Isaak, Jakob en de twaalf aartsvaders (7 verzen).
2. 9-16: Jozef (8 verzen) onderkoning in Egypte. De dood en begrafenis van Jakob
en zijn zoons.
3. 17-41: Mozes (25 verzen). Geboorte en opvoeding (17-22); eerste optreden ten
bate van de Israëlieten (23-29); zijn roeping bij de berg Sinaï (30-34); uittocht
uit Egypte (35-36a); middelaar bij de verbondssluiting bij de Sinaï (38); verwerping door het volk, het gouden kalf (39-41).
4. 42-43: Jahweh (2 verzen). Zijn reactie op Israëls ontrouw.
5. 44-46: De Israëlieten en de verbondstent (3 verzen).
6. 47-50: Salomo en de tempelbouw (4 verzen). Abrupt einde van het historische
overzicht.
7. 51-53: De leden van de Hoge Raad bestraffend aangesproken (3 verzen).
8. 54-60: De reactie van de Hoge Raad en de dood van Stefanus (7 verzen).

Elf opmerkelijke zaken
Waarom de naam van het heilige land maar éénmaal genoemd?
Stefanus noemt Egypte dertienmaal in zijn redevoering. Dat is niet vreemd: Israël
woonde er lang en er heeft zich veel afgespeeld. In tegenstelling daarmee wordt
Kanaän slechts eenmaal genoemd. Naar dat land wordt wel verwezen in vers 4,
waar Stefanus spreekt van: dit land waar u (raadsleden) nu woont. Hij geeft het
land daar geen naam. In vers 6 verwijst hij naar het land met het woordje ‘het’ en
hij noemt het weer niet bij name. Wel doet hij dat in 7:11: ‘Er brak echter een grote
hongersnood uit in Egypte en Kanaän, die veel ellende veroorzaakte ...’ In 7:45
wordt de naam Kanaän weer niet gebruikt, er staat: ‘Onze voorouders hadden deze
tent bij zich toen ze onder leiding van Jozua het land veroverden van de volken
die ...’
Dat is dus alles over ‘het heilige land’.
Zeker, de redevoering gaat voornamelijk over de tijd dat Israël nog niet in dat land
woonde. Maar die verklaring voldoet niet. Waarom wordt de naam Kanaän door
Stefanus niet genoemd in het deel over Abraham? Daar gaat het vrij uitvoerig over
‘het land’. En als dan uiteindelijk het land onder leiding van Jozua wordt veroverd,
dan vermeldt hij het als: ‘het land van de volken die God voor hen verdreef.’
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Wordt Kanaän dan een keer bij de naam genoemd, dan gebeurt dat in één adem
met Egypte en komt Kanaän ter sprake als één van de landen waar een ernstige
hongersnood heerste.
Ik vind dit een opmerkelijke zaak.
Waarom het woord kurios slechts driemaal gebruikt?
Er is nog iets opmerkelijks.
Dat is dat Stefanus slechts driemaal het woord kurios (Heer) gebruikt. Hij
gebruikt verder steeds het woord theos (God), één keer spreekt hij over God als ‘de
Allerhoogste’.
Hij gebruikt tweemaal het woord kurios wanneer hij vertelt van de verschijning van
God in de doornstruik (Ex. 3). Mozes hoorde toen de stem van ‘de Heer’ (7:31). En:
de Heer zei tegen Mozes ... (7:33). In het Hebreeuws wordt daar de naam Jahweh
gebruikt voor Hem die sprak. In vers 7:49 citeert Stefanus Jesaja 66:1 en in 7:49
staat dan tussen streepjes: ‘zegt de Heer.’ In Jesaja 66:1 wordt in het Hebreeuws
de naam Jahweh gebruikt. De mannen die het Oude Testament al vóór de komst
van Christus in het Grieks vertaalden (de Septuaginta), hebben, zoals ik al in het
Woord vooraf zei, deze eigennaam van onze God vertaald. De enige eigennaam
van alle eigennamen in het Oude Testament die ze vertaald hebben. En in feite niet
eens vertaald. Ze hebben een Grieks woord gekozen dat niets van de betekenis van
de naam Jahweh bevat. Ik noemde het al: kurios: eigenaar, baas, chef. Dát woord
gebruikt Stefanus in 7:49. Hij citeerde Jesaja vanuit de Septuaginta. Er stond dus
Jahweh in de Hebreeuwse tekst.
In het verhaal over de brandende doornstruik in Exodus 3 komt driemaal in het
Hebreeuws de naam Jahweh voor. Dat verhaal over de doornstruik gaat dan verder
over de naam Jahweh, die toen aan Mozes werd onthuld. Die naam wordt vervolgens nog twaalfmaal gebruikt. Stefanus laat het hele deel over de bekendmaking
van die naam weg, evenals het gesprek tussen Jahweh en Mozes over de vraag of
hij wel de geschikte persoon is en hoe hij te midden van het volk moet optreden.
Het hele verhaal over de roeping van Mozes in Exodus 3 telt dus vijftienmaal de
naam Jahweh.
Dit lijkt ingewikkeld. Maar het komt hierop neer dat Stefanus het woord kurios erg
weinig gebruikt als weergave van de naam Jahweh, terwijl de Septuaginta dat wel
(vrijwel altijd) doet. Hij gebruikt het in het citaat uit Jesaja 66:1, en tweemaal in
zijn weergave van het verhaal van de roeping van Mozes, terwijl de naam Jahweh
maar liefst vijftienmaal voorkomt in de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament.
Verder gebruikt hij alleen theos (God), en wel zeventienmaal. Daarmee vermijdt hij
in feite het gebruik van de naam Jahweh zoveel mogelijk.
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Conclusie: Stefanus gebruikt de naam Kanaän eenmaal en het woord kurios slechts
driemaal. De ene maal dat de naam Kanaän valt, wordt het in één adem genoemd
met Egypte als de twee landen waar ernstige hongersnood heerste. Het woord
kurios (voor Jahweh) gebruikt hij driemaal. Eénmaal in een citaat uit het Oude
Testament (vs. 49), en tweemaal in het verhaal van de roeping van Mozes.
Waarom eindigt de toespraak bij de tempelbouw?
Er is nog iets opmerkelijks.
Waarom breekt Stefanus opeens zijn redevoering af wanneer hij het citaat uit Jesaja
heeft gegeven? Een profeet zegt (dat is dus Jesaja): ‘De hemel is mijn troon, de
aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen
– zegt de Heer – (Hebreeuws: ‘zegt Jahweh’), een plaats waar Ik kan rusten? Heb Ik
dit alles niet met eigen handen gemaakt?’ ‘Dit alles’ moet volgens het verband in
Jesaja 66 slaan op de hemel en de aarde.
Dat is het eigenlijke slot van Stefanus’ historisch overzicht. Waarom breekt hij
daar opeens af? Zeker, de beschuldiging tegen hem betrof onder meer de tempel.
Salomo bouwde die tempel, maar Stefanus had dan toch kunnen zeggen: En die
tempel is later verwoest (dat gebeurde in 586 v. Chr.) door de Babyloniërs en na de
ballingschap kwam er weer een tempel en die is, zoals u, raadsleden, goed weet,
door koning Herodes uitgebreid en verfraaid. En ik vraag u, mijnheer de voorzitter
Hogepriester, zou deze tempel dan nooit verwoest kunnen worden? En de tempel
van Salomo wel, destijds? Had dat zijn betoog niet nog aanmerkelijk versterkt?
Opmerkelijk, dit abrupte slot en juist op dat punt.
Waarom de Messias niet genoemd?
Er is nog iets heel opmerkelijks.
Al gaan de beschuldigingen over Mozes en de tempel, ieder weet natuurlijk dat het
ten diepste gaat over Jezus uit Nazaret. In diens naam werden de genezingen die
Stefanus tot stand bracht, verricht. En waar gingen de debatten over die Stefanus
met de leden van de synagoge van de Vrijgelatenen voerde? Daar hoeven we niet
naar te raden. Natuurlijk gingen die over de zaak: is Jezus van Nazaret de Messias
of is Hij het niet? Dat de hogepriester deze eigenlijke kwestie niet ter sprake brengt,
is te begrijpen. Vermijd dat hot item. Dan blijven we bij ons beleid, dat we hebben
vastgesteld op advies van rabbi Gamaliël.
Maar waarom brengt Stéfanus Hem, Jezus Messias, dan niet ter sprake? Hij noemt
Hem niet eens. Dat is niet helemaal waar, want aan het slot van zijn felle uitval
tegen de raadsleden heeft hij het ineens over: de rechtvaardige. De NBV geeft
de indruk dat Stefanus tweemaal spreekt over ‘de rechtvaardige’, maar dat is niet
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het geval. Er staat: ‘uw voorouders hebben de profeten gedood, die de komst van
de rechtvaardige aankondigden, van wie u thans verraders en moordenaars bent
geworden.’ Dus één keer maar de term: de rechtvaardige. Dat daarmee op Jezus
uit Nazaret wordt gedoeld, is duidelijk en dat hebben de raadsleden ook heel goed
begrepen. Maar die rechtvaardige wordt dus niet eens genoemd met zijn naam:
Jezus uit Nazaret. Er wordt niet eens de term Messias genoemd!
Waarom doet Stefanus dat niet? Ik vind dat vreemd.
Waarom Gods luister in Mesopotamië?
Er is nog meer opmerkelijks.
Stefanus herinnert een paar keer aan een verschijning van God aan mensen. In vers
7:2 zegt hij dat God aan Abraham verscheen. God verscheen in al zijn luister aan
Abraham toen deze nog in Mesopotamië woonde. Dat staat zo nergens in het Oude
Testament. Het merkwaardige is vooral de uitdrukking God in al zijn luister. In 7:55
komt u hetzelfde weer tegen: Stefanus mag de hemel inkijken en dan ziet hij de
luister van God.
In het Oude Testament komt veelvuldig de uitdrukking de heerlijkheid van Jahweh
voor. Het Hebreeuwse woord is: kaabood. Ongeveer 35 keer komt die uitdrukking
in het Oude Testament voor. Vele malen vaker nog de uitdrukkingen zijn heerlijkheid, en de heerlijkheid van de God van Israël (vijfmaal in Ezechiël), en de aarde
is vol van zijn heerlijkheid (NBV: ‘majesteit’), in Jesaja 6:3. Steeds hetzelfde woord
kaabood. Nog één vermelding: Salomo heeft de tempel gebouwd. De tempel wordt
ingewijd. Priesters zetten het meubilair op zijn plaats, en als ze weer naar buiten
komen, vult een wolk de tempel van Jahweh. De priesters konden hun dienst niet
meer verrichten, want de heerlijkheid (NBV: ‘majesteit’) van Jahweh vervulde de
hele tempel (1 Kon. 8:10-11).
In de Septuaginta wordt dat Hebreeuwse woord steeds vertaald met het woord
dat Stefanus hier gebruikt in 7:2 en in vers 55. Namelijk het Griekse woord doxa.
In de kerstnacht stond opeens een engel van Jahweh bij de herders en ‘de heerlijkheid (doxa) van Jahweh omstraalde hen’. Daarna verscheen er een heel leger van
engelen. Zingende soldaten dus, en ze zongen: ‘Ere (doxa) zij God in de hoogste
hemelen.’
Nu zegt Stefanus in 7:2: de God van de heerlijkheid (doxa) verscheen aan Abraham
toen hij nog in Mesopotamië woonde. Opmerkelijk. Extra opmerkelijk, omdat we dit
nergens zo in het Oude Testament meegedeeld krijgen. Stel je voor: God verschijnt in
al zijn luister in het volstrekt heidense gebied Mesopotamië aan een volbloed heiden,
die de afgoden diende, zoals aan de herders in het gebied van Betlehem, en wat
schrokken die stoere figuren! En dat waren nog wel mensen van Gods eigen volk.
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En die andere verschijning. Getekend in 7:30-34. Waar vond die verschijning
plaats? In de woestijn bij de Sinaï. In dat gebied werd opeens een plekje grond
heilig gemaakt: ‘Schoenen uit Mozes, heilige grond hier.’ Bevend van schrik had
Mozes al zijn blik afgewend van die brandende doornstruik. Hier staat niet ‘God
in al zijn luister’. Maar de almachtige God was wel daar, op een stukje woestijn,
neergedaald (7:34). Twee verschijningen, beide schrikwekkend, beide op onheilig
gebied.
En als Stefanus herinnert aan de tempelbouw van Salomo, dan vermeldt hij niet dat
de heerlijkheid van Jahweh toen neerdaalde en de hele tempel vervulde, terwijl dat
met zovele woorden in het Oude Testament staat.
Vreemd, nietwaar?
Waarom de heilige stad niet eenmaal duidelijk genoemd?
Ik heb nog meer opmerkelijke dingen ontdekt. Opmerkelijk vind ik ook dit.
In 7:44-50 wordt David tweemaal genoemd. David ‘vroeg om een heiligdom voor
het volk van Jakob’, zegt Stefanus. Salomo mocht een heiligdom bouwen.
Waarom vermeldt Stefanus nu toch niet even dat David toen hij in Jeruzalem woonde, in Jeruzalem een heiligdom wilde bouwen en dat Salomo die tempel bouwde in
Jeruzalem?
Ik mis driemaal de naam Jeruzalem, de heilige stad die Jahweh toch meer beminde
dan alle Jakobssteden.
Het woord stad valt niet eens. Ook de naam Sion leest men nergens. Geen heilige
berg wordt genoemd. Stefanus kende de psalmen toch wel? Hij weet toch van de
berg die God als zetel koos, waar Jahweh voor eeuwig woont (Ps. 68:17)? Naar de
top van die berg steeg Jahweh toch op onder hoorngeschal (Ps. 47:6)? Ik merk bij
Stefanus niets van het enthousiasme van Psalm 48:13-14: ‘Ga rond Sion, trek eromheen, tel zijn torens, bezie met aandacht zijn muren, bewonder zijn vesting.’ Was
Jeruzalem niet het centrum van het land, en is dat land niet de navel van de wereld
(Ez. 38:12)? Dat betekent toch dat de hele wereld draait om Jeruzalem?
Stefanus noemt de stad niet eens, zinspeelt er zelfs niet op.
Tenzij Jeruzalem bedoeld is in 7:7. Daar staat immers dat God besloten heeft en aan
Abraham meedeelt dat Hij de Egyptenaren op zijn tijd zal straffen en ‘daarna zullen
zij (de nakomelingen van Abraham) wegtrekken en Mij vereren op de heilige plaats’.
Zou Abraham, tot wie deze woorden gericht zijn, hebben begrepen wat Jahweh met
de heilige plaats bedoelde? Wordt hier gedoeld op een aan Abraham welbekende
heilige plaats? Dat moet toch wel, anders kon Abraham toch niet weten wat God
bedoelde? Zonder nadere toevoeging: de heilige plaats, je weet wel...
Was er in Abrahams tijd al een heilige plaats?
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Abraham heeft ooit altaren voor zijn God gebouwd in de buurt van Sichem (Gen.
12:6-7). Tussen de stadjes Betel en Ai (Gen. 12:8). Later bouwde hij een altaar voor
Jahweh dicht bij Hebron (Gen. 13:18). In Berseba plantte Abraham een tamarisk en
hij riep er de naam van Jahweh, de eeuwige God aan (Gen. 21:33).
Toch kan niet één van deze plaatsen zijn bedoeld door Jahweh toen Hij met
Abraham sprak over de heilige plaats, want Abraham kon niet uitmaken welke van
die vier plaatsen dan een heilige plaats was.
Volgens mij blijft er dan maar één plaats over. De plaats waar Abraham zijn zoon
Isaak bijna had gedood als offer voor Jahweh. Op de berg Moria dus. Daar bouwde
Abraham een altaar en legde Isaak erop. Toen riep een engel van Jahweh, die
Abraham tegenhield. Daarna offerde Abraham een ram die zich in de struiken
had vastgelopen. Hij gaf die plek een naam: ‘Jahweh zal erin voorzien’, en toen
ontstond het gezegde: Op de berg van Jahweh zal erin voorzien worden. Die plaats
moet mijns inziens God bedoeld hebben toen Hij bij Abraham was en sprak over de
heilige plaats. Dat kon Abraham mijns inziens begrijpen.
Waar ligt die berg Moria?
Bijna alle gegevens wijzen op de plek in Jeruzalem waar Salomo de tempel voor
Jahweh bouwde. Dan wordt de stad Jeruzalem dus één keer heel erg verborgen en
indirect door Stefanus aangeduid. In een gesprek, dat in het Oude Testament niet is
weergegeven, van Jahweh met Abraham.
Nu dat is dan die luisterrijke stad: een heilige plaats zonder naam, omdat Isaak
daar bijna was geofferd. Dit moet toch haast wel opzet zijn van Stefanus?
Tempelbouw komisch?
Nog iets opmerkelijks.
Als Stefanus dan de tempelbouw van Salomo heeft vermeld, zegt hij er onmiddellijk achteraan, en dat heeft hij uit Jesaja 66:1 gehaald, dat het toch eigenlijk wel
vreemd is om een huis te bouwen voor Hem die zelf de hemel als zijn troon en
de aarde als zijn voetenbankje bouwde. Moet de Allerhoogste – juist hier en hier
alleen gebruikt Stefanus die aanduiding voor God – moet de Allerhoogste soms een
plekje hebben om te rusten? En dat plekje moeten mensen voor Hem klaarmaken?
Ik chargeer wel wat, maar wie erover nadenkt, moet toch toegeven dat het hele
gedoe van een huis bouwen voor de Allerhoogste komische kanten heeft.
Als hij dit gezegd heeft, barst Stefanus uit: halsstarrige ongelovigen...
God of een engel?
In preken heb ik altijd gezegd: Jahweh verscheen aan Mozes in een doornstruik en
Jahweh daalde neer op de Sinaï. Maar al in Exodus 3 staat: een engel van Jahweh
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verscheen aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde (7:2). En dan in
7:4: Maar toen Jahweh zag dat Mozes dichtbij kwam, riep Hij hem vanuit de struik
... En verder in dat hoofdstuk is het steeds Jahweh zelf die met Mozes spreekt. Zo in
Exodus 3.
In Acta 7:30 zegt Stefanus dat een engel in de doornstruik aan Mozes verscheen,
en dat daarna de stem van de Heer (kurios, het woord van de Septuaginta voor
Jahweh) zei, en nog eens: dat de Heer zei ...
In 7:35 herhaalt hij dat een engel aan Mozes verscheen in die doornstruik.
In 7:38 spreekt hij over de engel die op de berg Sinaï met Mozes sprak.
In 7:44 spreekt Stefanus nog eens over de engel die de opdracht had gegeven de
verbondstent te maken.
In 7:53 zegt Stefanus dat zijn rechters de wet hebben ontvangen door tussenkomst
van de engelen.
Vooral het gebruik van het woord engel voor de verschijning van Jahweh op de
Sinaï acht ik opmerkelijk. Het was maar een engel, zo lees ik dat, het waren maar
engelen.
Wat is het land dat Ik u wijzen zal?
God zei tegen Abraham: Trek weg uit je land, verlaat je familie en ga naar het land
dat Ik je zal wijzen (vs. 3). Welk land is dat? Kanaän toch zeker?
Dat is maar de vraag hier. Want er staat vervolgens: Abraham trok weg en vestigde
zich in Charan. En dat is beslist geen plaats in Kanaän. Het lag helemaal in het
noorden van wat nu Syrië is. Daar vestigde Abraham zich. Dat was dan blijkbaar
het land dat God wees. Pas later, zegt Stefanus, na de dood van vader Terach,
bracht God hem naar dit land, waar u, raadsleden, nu woont (7:4). Was Kanaän
tweede keus?
Waarom zoveel woorden aan Jozef besteed?
Van Jozef zegt Stefanus: hij werd als slaaf naar Egypte verkocht. God maakte een
eind aan al zijn beproevingen (zinspeling op zijn gevangenschap). Hij werd belast
met het bestuur over Egypte. Tijdens een ernstige hongersnood kwamen de broers
voor koren naar Egypte en tijdens hun tweede bezoek onthulde Jozef wie hij was.
Wie was hij dan? Hun broer, inderdaad.
Is daar alles mee gezegd? Hij was ook de meesterdromer. De man die droomde dat
de korenschoven van zijn broers zich neerbogen voor zíjn schoof. Hij droomde ook
dat de zon, de maan en de sterren zich voor hem neerbogen: zijn vader dus en zijn
moeder en zijn broers. In Genesis 42 wordt verteld dat zijn broers hem voor het
eerst ontmoetten als onderfarao en ‘ze bogen zich diep voor hem neer’ (vs. 6). Toen
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ze hem voor de tweede keer zagen, bogen ze zich weer voor hem neer (43:26), ja,
tweemaal (43:28). Later zegt hij tegen zijn broers, die bang zijn voor zijn wraak:
God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden (Gen. 45:5).
Wie was Jozef dus? De redder van het leven van zijn verwanten. Eerst gehaat en
verkocht voor een paar centen en wat later diep weggestopt in de gevangenis, toen
verhoogd tot onderkoning en zo redde hij zijn verwanten die samen het volk van
Jahweh vormden.
Is er één christen die dit kan lezen zonder aan Jezus uit Nazaret te denken? Wie is
Jozef? Redder van Gods volk.
Gaat het allemaal soms om een Redder, en niet om een land, een stad en de
besnijdenis en Mozes? Is dat de reden dat Stefanus zoveel woorden aan die Jozef
besteedt?
Die mooie Mozes
In 7:20 zegt Stefanus van de pasgeboren Mozes: een uitzonderlijk mooi kind (uitnemend schoon, zei de SV). Pal erachter staat dan: drie maanden lang werd hij in het
huis van zijn vader verzorgd, en toen te vondeling gelegd.
In Exodus 2:2 staat: ‘het was een mooi kind en ze (de moeder) hield het verborgen,
drie maanden lang.’
De SV vertaalde Exodus 2:2 zo: ‘toen de vrouw hem zag dat hij schoon was, zo
verborg zij hem drie maanden.’
In Hebreeën 11:23 staat: Mozes’ ouders hebben ‘hem na zijn geboorte drie maanden verborgen gehouden. Ze vonden hun kind erg mooi.’
Alsof er dus verband is tussen het verborgen houden en het mooi zijn van de
jongen.
Ik kan niet zeggen dat alle baby’s mooi zijn. Alle baby’s ontroeren door hun weerloosheid, overgave en hulpeloosheid. Ik heb er zovele gezien: eigen kinderen, kinderen binnen de familie geboren, kinderen binnen de gemeenten geboren. Talloos
velen. Ze waren echt niet allemaal mooi. Toch heb ik het altijd vreemd gevonden
dat het mooi zijn van Mozes vermeld wordt. Als hij niet mooi geweest was, zou
zijn moeder hem dan niet drie maanden lang hebben verborgen en daarna in een
mandje in het riet langs de oever van de Nijl hebben gezet? Vol hoop dat hij gered
zou worden? Omdat hij zo’n mooi kereltje was? Dat kan geen mens, en zeker geen
vrouw zich voorstellen.
Ik denk dat de ouders uit het feit dat de baby zo mooi was, iets hebben geconcludeerd. Ik denk dat ze hebben geconcludeerd dat zijn bijzondere schoonheid erop wees
dat hij voor een grote toekomst bestemd was, een belangrijk iemand zou worden en
dat ze daarom zo zuinig op hem waren. Ook Mozes werd immers een redder!
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Er ontstaat een beeld
Als men deze opmerkelijke dingen bij elkaar neemt, ontstaat er een bepaald beeld.
Het is net alsof Stefanus bezig is steeds iets, steeds meer van de raadsleden af te
pakken.
In Jeremia 7:4 laat Jahweh via de profeet zeggen: vertrouw niet op die bedrieglijke leus: ‘Dit is de tempel van Jahweh! De tempel van Jahweh! De tempel van
Jahweh!’ En dan volgt kort samengevat: alleen als jullie trouw zijn aan Jahweh en
zijn verbond, mogen jullie in dit land blijven wonen. Zo is het altijd geweest, zo zal
het dan altijd zijn.
De raadsleden waren als de mensen in Jeremia’s tijd:
De tempel, de tempel van Jahweh: wordt die verwoest, Stefanus?
Mozes, de mooie Mozes: worden zijn bepalingen veranderd, Stefanus?
Kanaän, het heilige land: als eeuwig bezit beloofd toch, Stefanus!
Jeruzalem, de stad van Jahweh: daar zal Jahweh wonen voor altijd, Stefanus!
Israël, het volk van Jahweh: hoogste, permanente bescherming, Stefanus!
En als dan Hij komt die meer is dan de tempel, die meer is dan Mozes en van
wie Mozes vol is; als Hij komt om wiens komst het volk Israël een eigen land had
gekregen; als Hij komt, het mannelijke kind van wie de vrouw van Openbaring 12
(Israël) zwanger was; als dan Hij komt om wiens rechtvaardigheid (zie 7:52) Jahweh
in Jeruzalem te midden van zijn volk wilde wonen; als Hij komt naar wie elk offer
verwees..., dan wordt Hij door hen verraden en vermoord (7:52). Ze denken dat Hij
een bedreiging is voor hun positie, voor de tempel, voor Mozes, voor Jeruzalem en
voor het volk en voor het land. Al het genoemde stellen ze boven Hem om Wie het
allemaal draait: de Messias. En ze maken alles los van Hem.
Ze hebben Hem verraden en vermoord. Ja, hebben zíj Hem verraden? Ik dacht altijd
dat Judas Iskariot de verrader was. Dat de raadsleden de verraders zijn, staat alleen
hier. Dat had ik eigenlijk nog nooit echt goed gelezen. Judas verried Jezus aan
zijn vijanden: dan en dan is Hij daar en daar, en daar kun je Hem dan grijpen. Hij
verried Hem aan de raadsleden. Aan wie hebben de raadsleden Hem dan verraden?
Aan Pilatus, zal Stefanus hebben bedoeld.
Wanneer ze daar niet met groot berouw op terugkomen, dan verworden tempel,
Mozes, Kanaän, Jeruzalem en ‘volk van Jahweh zijn’ tot symbolen van nationale
trots. Dan gaan ze met die symbolen te gronde. Jahweh haat de trotsen van hart.
Paulus in Filippenzen 3: Ik ben op de achtste dag na mijn geboorte besneden.
Israëliet van geboorte. Streng in leer en leven. En dan schrijft hij: ‘Maar wat voor mij
winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog,
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álles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft
immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval
weggegooid. Ik wilde Christus winnen.’ Alles als afval weggegooid. Alles? Alles!
Wat dan bijvoorbeeld?
De besnijdenis. Het Jood zijn. Zijn hartstochtelijke inspanning om de vroomste Jood
van de wereld te worden. Nog meer? Alles: eigen land, tempel, Jeruzalem en ga
maar door. Als je Christus hebt, heb je namelijk alles. En als je Christus niet hebt,
helpt niets je. Dan ga je ten onder. Er is toch niet voor niets gesproken op de pinksterdag over bloed, vuur en rookwalm?
Welk beeld ontstaat dus? Het beeld van een redevoering die de trots en de zelfverzekerdheid van de leiders van het volk vernietigt. Ja, vernietigt.

Wat zou Stefanus van het volgende hebben gevonden?
Ik ga nu een gevaarlijk experiment uithalen. Ik ga zelf een redevoering samenstellen en leg die Stefanus in de mond. Niet omdat ik het beter zou kunnen dan
Stefanus. Maar omdat wij geen Joden uit de eerste eeuw zijn en lang niet zo goed
kunnen luisteren als de Joden toen.
Voor de duidelijkheid nog eens: Acta 7:2-53 is één lange redevoering. Een redevoering van Stefanus. Gehouden voor de heren leden van de Hoge Raad in een zitting
onder leiding van de hogepriester. De hele redevoering is een antwoord op een
vraag. Op de vraag van de hogepriester: is dat waar?
Is wat waar? Heb je gezegd dat de Jezus uit Nazaret die wij hebben laten terechtstellen, straks de tempel, de heilige plaats, komt afbreken? Heb je ook gezegd dat
de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd, door die Jezus uit Nazaret zullen
worden veranderd?
Abraham
Broeders en leden van het Sanhedrin,
Als je tempel zegt, dan zeg je Jeruzalem, nietwaar? Als je Jeruzalem zegt, zeg je
Kanaän. De tempel wordt de heilige plaats genoemd, Jeruzalem is de heilige stad
en Kanaän is het heilige land. Een land vol heilige steden.
Broeders, ik neem u even mee naar Abraham. Wij stammen van een heiden af, al
zijn we niet gewend dat te zeggen. We denken daar liever niet aan. Ook woonde
hij in een land dat onheilig was door de afgodendienst, waaraan hij trouwens
volgens onze geschriften gewoon meedeed. Hij wist niet beter. In dat heidense land
verscheen God in vol ornaat aan die heiden. Daar sta je toch wel even versteld van.
Wij zijn gewend dat God aan heilige mensen op een heilige plaats verschijnt. En wij
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vinden dat het zó hoort, nietwaar?
Maar God deed het anders. Hij zit niet vast aan mensen of landen. Abraham kreeg
opdracht te vertrekken naar een land waarvan hij de naam en de ligging niet wist.
Hij zou het wel merken waar God hem heen stuurde. En waar kwam hij terecht, en
waar vestigde hij zich? In Charan. Nee, nee, niet hier in Kanaän. Maar honderden
kilometers ten noorden van het noordelijkste puntje van ons land. En daar heeft
hij lang gewoond. Tot zijn vader Terach was overleden. Op een haar na was dát dus
ons heilige land geworden. Na Terachs dood bracht God Abraham in dit land, waar
wij nu wonen. Het lijkt wel of Kanaän bij God tweede keus was, nietwaar? Abraham
heeft trouwens nooit een stukje van dit land in bezit gehad, maar het ging hem
goed en het zat ook goed tussen God en hem. Het kan dus goed gaan met de relatie met God, ook al heb je geen eigen land.
Een vrolijke toekomst beloofde God ook niet aan Abraham. Zeker, het land waar
we nu wonen, zou wel van hem en zijn nakomelingen worden, maar die nakomelingen zouden vierhonderd jaar in diepe ellende leven in een ander land en dan pas
zouden ze God gaan vereren op de heilige plaats. Welke plaats ik bedoel? Ik bedoel
de berg Moria hier in de stad, heilig omdat Abraham daar zijn zoon had geofferd
en hem terugkreeg uit de dood.
Jeruzalem is dus niet zozeer heilig, omdat de tempel hier staat, maar heilig vanwege het grote geloof van Abraham en omdat Isaak werd vervangen door een ram.
O ja, ik heb nog overgeslagen dat God een verbond met Abraham sloot. Hoe kan
ik het vergeten? Hoe kan ik toch zomaar vijf hoofdstukken uit Genesis overslaan?
Het besnijdenisverbond. En hoewel elk verbond twee delen heeft, noem ik het
voornaamste deel, het deel van de belofte maar niet, nee, ik houd het bij een wat
vreemde term: besnijdenisverbond. Maar we mogen er natuurlijk wel trots op zijn
dat we besneden mensen zijn.
Jozef
Laten we nu eens naar Jozef kijken. De meesterdromer. Zijn broers zouden zich
volgens zijn eerste droom voor hem neerbuigen en dat is ook echt gebeurd. Later
kwam het hele gezin waarin hij geboren was, ook naar Egypte en ze eerden hem
daar allemaal als een groot, een hooggeplaatst man. Als een redder in nood. Dat
zei hij later ook: God heeft mij voor u uit gestuurd (maar zijn broers hadden hem
verkocht) om jullie leven te redden.
Wat moest die man daarvoor veel doorstaan. Diep vernederd, in een diepe donkere
gevangenis. Als was hij dood. Maar toen verhoogd, aan Farao’s rechterhand. En zo
kon hij het volk van God redden. Helemaal volgens Gods plan. God weet dat zijn
volk een redder nodig heeft.
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Land, tempel, besnijdenis, zelfs Mozes is niet genoeg. In feite heb je daar absoluut
niets aan zonder een redder.
Al die verre voorvaders, Jakob, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Jozef zelf en al die anderen, ze zijn allemaal in dat heidense land gestorven, in Egypte. Het is op zichzelf
ook niet erg om in een heidens land te sterven, als je maar aan God verbonden
bent, en dat waren ze, ook daar in Egypte. Maar begraven werden ze in het graf
bij Sichem dat Abraham van de zonen van Chamor uit Sichem had gekocht. U
weet wel, Sichem, waar nu die Samaritanen wonen, die ketters. In Abrahams tijd
woonden daar trouwens heidenen, met wie Abraham zaken deed, al was het alleen
maar door van hen een graf te kopen. Hetieten heetten die heidenen. En later was
die streek het gebied van Achab. Daar liggen onze verre voorouders begraven. Dat
wilden ze, omdat ze geloofden in Gods belofte aan Abraham over een eigen land.
En nu ik over Jozef spreek, wil ik toch ook even de naam noemen van dat land dat
God aan Abraham en zijn nakomelingen beloofde. Samen met Egypte was Kanaän
de streek waar in de tijd van Jakob een dergelijke grote hongersnood uitbrak.
Mozes (1)
Nu over Mozes, broeders. U weet, hij is in Egypte geboren. Farao’s gebod om
alle jongens in de Nijl te verdrinken, gold ook voor hem. Er is ons altijd verteld
dat Mozes een heel mooie baby was. Dat is juist. Hij was uitzonderlijk mooi. Zijn
ouders begrepen daaruit dat hun zoontje voor een bijzondere taak was bestemd en
ondanks het gebod van de Farao hielden ze hem thuis en verzorgden ze hem goed
en toen dat niet langer ging, legden ze hem te vondeling, in de hoop dat hij het er
levend af zou brengen. Op die heidense bodem bleef dus het geloof bestaan, dat er
toekomst was voor het ten dode opgeschreven volk.
Mozes groeide op in de zorg van Farao’s dochter. Wat een ironie: de familie van de
Farao voedde de grote tegenstander van de Farao op, ja, hij kreeg een geweldige
scholing. Egypte had een grote beschaving: kennis en cultuur. Zo werd Mozes een
man, machtig in woord en daad. Hij wist veel, hij kon veel, hij deed veel, hij sprak
veel en goed. Opgegroeid onder en opgeleid door heidenen. Waar God heidenen al
niet voor kan inschakelen en gebruiken! Ondanks die opvoeding en opleiding bleef
de jonge Mozes zich verbonden voelen met het verdrukte volk waaruit hij geboren
was. Het bleef ook religieus goed met hem gaan. Waar God al niet voor kan zorgen
in het heidenland.
Toen hij veertig jaar was, dacht hij dat de tijd gekomen was om voor zijn volk
handelend op te treden. Hij sloeg een Egyptenaar dood als vergelding voor het
afranselen van een mede-Israëliet. Hij ging ervan uit dat het volk wel zou begrijpen
dat hij Gods instrument was om het te bevrijden. Even later bleek dat het volk dat
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helemaal niet begrepen had, want de volgende dag zei één van zijn volksgenoten:
‘Wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld. Wou je mij ook doodslaan?’
Mozes begreep dat hij moest maken dat hij uit Egypte wegkwam; hij vestigde
zich, nee, niet in Kanaän als vreemdeling, zoals Abraham daar als vreemdeling
had vertoefd, maar in Midjan, dat woestijngebied ver ten zuidoosten van ons land
(in het noordwesten van het huidige Saoedi-Arabië). Een geweldig eind weg van
de Farao. Midjan, weet u wel, daar kwamen die stropers vandaan in de tijd van
Gideon. Heidens gebied. Daar dwaalde hij rond met de schapen van zijn schoonvader. Toch was wel gebleken dat het volk in Egypte, bedreigd met uitroeiing, een
redder nodig had.
Mozes (2)
Misschien, broeders raadsleden, is Mozes voorbarig geweest. Hij was op dat
moment nog niet tot redder aangesteld door God. Dat kwam veertig jaar later. Toen
verscheen een engel aan hem in de vlammen van een doornstruik. Even later hoorde hij de stem van de kurios (van Jahweh), die zei: Ik ben de God van Abraham,
Isaak en Jakob. En de kurios (Jahweh) zei: Schoenen uit, want de grond is hier
heilig. Ik heb de ellende van mijn volk gezien en Ik ga er wat aan doen: Ik stuur jou
erheen. Weer een verschijning van een engel en de stem van de kurios (=Jahweh) in
het volslagen heidense gebied. En zo kwam het uit: Mozes’ schoonheid was inderdaad teken van een bijzondere taak.
Van de geweldige betekenis van Mozes, broeders raadsleden, doe ik niets af. Het
volk had hem afgekeurd zoals bouwlieden een steen als ongeschikt afkeuren en
weggooien. God dacht daar anders over en benoemde hem tot redder en stuurde
hem via een engel naar Egypte. En hij was een effectieve redder: met grote tekenen
en wonderen kon hij laten zien dat hij echt door God als redder was gestuurd en
onder het verrichten daarvan leidde hij het volk uit het slavenhuis waar hun het
uitsterven wachtte. Zo werkt God dus kennelijk: door tekenen en wonderen wijst Hij
belangrijke personen aan. Ook bij Elia en Elisa werkte Hij zo.
Mozes was geweldig belangrijk. Maar hij wilde niet dat het volk hem de allerbelangrijkste figuur binnen het volk van God zou vinden. Hij sprak namelijk van
een profeet die God nog in het midden van het volk zou doen opstaan. Broeders,
wie zou hij daar nu toch mee bedoeld hebben? Iemand die ook grote tekenen en
wonderen heeft verricht?
Mozes (3)
Mozes was een intermediair. Hij hoorde woorden van de engel op de berg Sinaï,
levenbrengende woorden, en dan daalde hij af om onze voorouders die woorden
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over te brengen. Mozes was niet zelf levenbrengend. Eigenlijk waren de gebruiken van Mozes, waarvan in de beschuldiging tegen mij sprake is, levenbrengende
bepalingen uit de hemel, want door die bepalingen bleven we afgezonderd van
de heidenen en al die offerbepalingen waren ook bedoeld om bij God te kunnen
horen. Ja, broeders, van onszelf zijn we ten dode opgeschreven, ook al zijn we
Joden. We zijn zondaren en mogen alleen vol vreugde en verwachting leven met
God vanwege zijn vergevende liefde. Genade. Ik hoor daar tegenwoordig zo weinig
over onder ons volk en onder de leraren van ons volk.
Maar ondanks zijn belangrijke functie werd Mozes afgewezen door het volk. Tijdens
een verblijf van Mozes bij de engel op de berg Sinaï dwongen ze Aäron een beeld
te maken van een god die hen veilig terug zou brengen naar Egypte. Ze offerden
aan dat stierkalf en vierden alvast feest omdat ze fijn terug mochten naar Egypte.
In een dergelijke woestijn kom je immers met elkaar van honger en dorst om, met
of zonder Mozes. Dat manna..., je hoeft er niet op te rekenen dat het blijft vallen,
en we kunnen er ook niet op rekenen dat Mozes nog eens een rots aantreft waarop
hij maar hoeft te slaan om water voor ons tevoorschijn te halen.
Dat klagen en verwijten maken, die rebelse houding zat onze voorouders in het
bloed. Mozes heeft wel eens gezegd: er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen me. Nog voordat ze bij de Sinaï waren aangeland! Ze wantrouwden zo niet
alleen Mozes, maar ook hun God, die hen toch met zoveel machtsvertoon tot dusver
had geholpen en in al hun noden had voorzien.
Het is te hopen broeders, dat wij die voorouders niet in hun slechtheid navolgen en
een eventuele, nieuwe, uiterst belangrijke gezondene van onze God afwijzen.
Afgodendienst in Israël
Van de profeet Amos heb ik geleerd, broeders, dat onze God een afkeer kan hebben
van onze feesten, bijvoorbeeld van ons paschafeest, dat toch door Hemzelf is
ingesteld. Die afkeer had Hij toen in elk geval, in de tijd van Amos, en Hij kon de
samenkomsten van dat volk toen niet verdragen, hun offers keurde Hij geen blik
waardig, en hun zingen wilde Hij niet horen. Hij was dat hele volk zat. Ze zouden in
ballingschap gaan tot voorbij Damascus, ja tot voorbij Babylon zoals we nu weten,
met de beelden van de goden die ze toen, in Amos’ tijd vereerden, op hun nek. En
zo was het niet alleen in Amos’ tijd. Zo was het al in de tijd van de woestijnreis:
afgodendienst. Moloch, Refan, hun beelden sleepten onze voorouders toen al mee.
Maar dankbare offers brengen aan de God die hen uit het slavenhuis had gehaald
en hen voor uitsterven had behoed, nee hoor... En dan dat gouden stierkalf ook nog.
Onze God wilde ze ter plekke uitroeien. Mozes voorkwam dat op het nippertje. Maar
de verhouding werd eigenlijk nooit meer goed. God toonde een zekere onverschillig-

99

Ambassadeurs in Jeruzalem

heid ten opzichte van zijn volk. Hij keerde Zich van hen af en liet ze hun gang maar
gaan met verering van sterren en sterrenbeelden. Broeders raadsleden, lees het nog
maar eens allemaal na bij Amos en Exodus 32 en 33. Dat is blijkbaar onze aard.
Het waren onze voorouders. En die aard kwam altijd weer duidelijk aan het licht,
ook later met die verspieders en in de Richterentijd en in Amos’ tijd dus ook.
We mogen wel oppassen dat ons niet ook die afkeer van God zal treffen. Waar blijven we dan?
De tent
Nog een paar woorden over de tabernakel. Die hadden onze voorouders gemaakt
op bevel van de engel van de Sinaï en wel naar een maquette die Mozes had
gezien. Die tent droegen onze voorouders mee bij de verovering van het land van
de heidense volken. U weet wel welk land ik bedoel, nietwaar? En die tent bleef
belangrijk tot de tijd van David, die eigenlijk niet in een mooi paleis wilde wonen
wanneer zijn God met een tent genoegen moest nemen. Hij was er wel van overtuigd dat God geen paleis nodig had, maar hij vroeg het meer voor het volk. Dat
zou het prachtig vinden, een fraaie tempel naast een fraai paleis. Maar met een
tent kon het dus ook wel, in elk geval vanaf de Sinaï tot David. Zo belangrijk is een
tempel ook weer niet. Dat leren we toch wel hieruit.
De tempel
En als Salomo dan toestemming krijgt om een tempel te bouwen. Ach ja, het mocht
wel. Maar die koning zei zelf in zijn inwijdingstoespraak: Zelfs de hoogste hemel
kan U, o God, niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor U gebouwd heb. Maar
zoals u weet, broeders, heeft Jesaja zich ook over deze kwestie uitgelaten toen hij
namens God zei: ‘De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden
jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen – zegt de Here – een plaats waar Ik
kan rusten? Heb Ik dit alles niet met eigen handen gemaakt?’
Als we dat tot ons laten doordringen, diep doordringen, dan gaan we opeens
beseffen dat het bouwen van een tempel voor de God die zelf het heelal gebouwd
heeft, toch iets lachwekkends heeft. Hij kan in elk geval heel goed zonder tempel.
En eigenlijk wij ook, zoals blijkt uit het feit dat eeuwen lang een tent goed genoeg
was. Broeders, dan begrijpen we toch ook dat voor God een tempel wel een beetje
te klein is, nietwaar, hoe groot en fraai die tempel ook mag zijn en hoe belangrijk
wij hem ook vinden.
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Korte toepassing (1)
Broeders, is Jeruzalem altijd een heilige stad geweest? Ook voordat David haar
veroverde?
Is Kanaän altijd een heilig land geweest? Ook voordat de ark van Jahweh, begeleid
door het volk Israël, dwars door de Jordaan was getrokken?
Is de tempel er altijd geweest? Heeft ons volk, hebben wij het niet eerst heel lang
zonder tempel gedaan? Jahweh en zijn volk kunnen dus wel zonder tempel. Dat
is wel gebleken. Jahweh heeft trouwens later de tempel van Salomo ook verlaten:
Ezechiël heeft het gezien (Ez. 9:3; 10:19; 11:23).
Als je dat bedenkt, broeders, is het dan onmogelijk voor Jahweh én ons om het te
doen zonder een heilig land, zonder een heilige stad en zonder een heilig huis voor
Jahweh? Of, om het anders te zeggen: zijn die drie locaties onopgeefbaar?
Wij, Israëlieten, worden een heilig volk genoemd, een heilig volk te midden van
heidense volken waarmee Jahweh zich nauwelijks bemoeide. Maar het is toch
zo dat onze grote aartsvader Abraham als heiden en afgodendienaar zijn leven
begon? Van wie stammen wij eigenlijk af, broeders? Toch van een heiden die in Ur
der Chaldeeën woonde en daar de afgoden diende? Heel erg trots kunnen we niet
zijn.
En broeders, Israël zal ook niet zo heel erg heilig geweest zijn toen Jahweh, onze
God, aan Sanherib en Nebukadnessar toestond land en steden (ook Jeruzalem) en
de tempel te verwoesten en de leiders van het volk en vele anderen uit Kanaän weg
te slepen. Het lijkt me toe, dat toen niet op vrolijke toon gezongen kon worden: ‘De
Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren.’ Ze zullen toen het
begin van die Psalm 46 ook wel niet in de mond genomen hebben: God is voor ons
een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood.
Was Israël toen misschien even onheilig geworden als vader Abraham ook eens was
in Ur? En, broeders, zou het weer kunnen gebeuren dat wij, Israël, voor Jahweh te
onheilig worden om in Kanaän te mogen wonen?
Korte toepassing (2)
En hoe staat het met Mozes en de Thora? Abraham moest het zonder Mozes en
diens Thora doen. Maar hij hoorde desondanks wel degelijk bij Jahweh en behaagde Hem, en wel om zijn vertrouwen in Gods beloften. Kan het zonder Mozes goed
gaan tussen Jahweh en zijn volk? Blijkbaar kan dat: zie Abraham en Isaak en Jakob
en Jozef.
Kan Jahweh alleen maar aan iemand die op heilige bodem leeft, verschijnen? Hoe
kon het dan, dat Jahweh in de woestijn aanwezig bleek te zijn om met Mozes te
communiceren vanuit een brandende doornstruik? Zomaar ergens in de wilder-
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nis; een stukje grond in de woestijn werd voor een uurtje of wat plotseling heilige
grond. Schoenen uit, Mozes. Zou het misschien ook weer kunnen gebeuren, broeders, dat Jahweh zomaar ergens in een heidens gebied verschijnt en daar een plekje
heilig maakt? Bijvoorbeeld in Damascus?
Korte toepassing (3)
En het zou ook zo kunnen zijn, broeders, dat er een tijd komt dat Jahweh zegt: Ik
wil nu voortaan geen dierenoffers meer, breek dat altaar daar maar af. Dat zou
kunnen als er eens een veel beter offer wordt gebracht, een offer dat een beetje
lijkt op het offeren van Isaak: een vader offert zijn zoon. Zou het zo kunnen zijn dat
Jahweh eens zegt: Ik wil geen priesters meer als apart, bijzonder personeel bij mijn
huis, laten ze maar een andere baan zoeken, Ik zal ze wel helpen. Ik maak iedereen
nu tot priester?
Misschien wil Jahweh wel eens om één of andere reden verhuizen. Dat heeft Hij
toch vroeger ook wel gedaan, broeders? In elk geval heeft de ark ook een hele poos
in een dorpje Baäla gestaan in een vrij gewoon huisje. Daarvóór had de ark in Silo
gestaan en weer later besloot Jahweh nog eens te verhuizen, naar Jeruzalem. Zou
hij later, bijvoorbeeld in onze tijd nog wel eens weer willen verhuizen? Dat kan
toch?
Zou het mogelijk zijn, broeders, dat Jahweh op een gegeven moment zegt: Ik ben
wat uitgekeken op dat verbond dat Ik bij de Sinaï via middelaar Mozes eens sloot.
Het voldoet niet. Ik wil wel eens een ander verbond. Wel met datzelfde volk, want
daar houd Ik van, al was het alleen maar omdat ze afstammen van één van mijn
beste menselijke vrienden, maar dan wil Ik dat volk uitbreiden met een heleboel
mensen uit de heidenen. Die hoeven dan geen offers te brengen, zich niet te laten
besnijden. Ik maak het ze gewoon gemakkelijker, alleen zich even laten dopen. Ik
geef ze dan ook veel meer vrijheid, maar tegelijk zorg Ik er dan voor dat ze die vrijheid aankunnen: Ik geef ze mijn Geest in hun binnenste.
Broeders, hebt u zoiets wel eens bij een profeet gelezen? Staat zoiets niet in
Jeremia 31?
En, broeders, zou Jahweh ons als volk niet ook wel eens in een toestand kunnen
aantreffen dat Hij gaat zeggen: Ik trek me terug van dat volk? Laat die tempel maar
in vlammen opgaan, die stad Jeruzalem maar weer verwoest en verbrand worden
en dat ontrouwe volk maar over de hele wereld verspreid worden? Ik ben het zat.
Dat is toch eerder gebeurd?
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Aangename toespraak?
Nu moet u zich eens voorstellen dat Stefanus dát allemaal zei tegen die hoge
heren, onder wie veel priesters. Zou dat de heren rechters aangenaam in de oren
hebben geklonken? Eigenlijk relativeerde Stefanus vrijwel alles waar die leiders voor
stonden. Ach, heilige stad en heilige tempel en ach, heilig land, nee, laat maar. Het
kan er zonder. Ja, er kunnen grotere en belangrijkere wetgevers dan Mozes zijn of
komen. En een volk, zelfs Gods eigen volk komt Hem soms de neus uit. Zo eindigt
Stefanus eigenlijk zijn redevoering: Jullie komen Hem de neus uit, halsstarrige
ongelovigen.
Ik weet wel zeker dat die heren van de Hoge Raad razend zouden zijn. Hun hele
religieuze denk- en leefwereld werd immers onderuitgehaald. Hun trots als heilig
volk, levend in een heilig land vlak bij het unieke, heilige huis van Jahweh, werd
dodelijk gewond.
Misschien was er een enkeling die na Stefanus te hebben aangehoord, bij zichzelf
dacht: maar waar gaat het volgens die Stefanus dan wél om? Het lijkt wel of er
niets meer belangrijk is op religieus gebied. Had hij de kans gehad om die vraag
hardop te stellen of had de hogepriester tegen Stefanus gezegd: Is jou, Stefanus,
nog wel íéts heilig?..., wat zou Stefanus dan gezegd hebben?
Ik denk dat het antwoord van Stefanus heel kort en krachtig zou hebben geluid:
Het gaat om Jezus van Nazaret als Messias. Van Hem kan namelijk gezegd worden:
meer dan Mozes is Hij. Meer dan David en Salomo is Hij. Hij is de eigenlijke tempel
van Jahweh. Hij is de eigenlijke hogepriester, beter: de enige. Hij is hét offerdier. Hij
is God in ons midden: Immanuël.
Om Hem draait het in het hele Oude Testament, in heel de verbondsgeschiedenis,
in heel de heilsgeschiedenis. Naar Hem heeft Jahweh altijd toegewerkt, zijn werk
heeft Jahweh voortdurend ons laten afbeelden, het heilig land is er alleen om Hem.
Bij Hem valt alles in het niet: tempel, stad, land, afstamming van Abraham. Wie
Hem heeft, heeft alles en wie Hem niet heeft, van hem zal worden afgenomen wat
hij nog heeft: tempel, stad en land, priesterschap, ja van zo iemand wordt zelfs de
vervulling van Gods prachtige beloften afgenomen, want alle beloften zijn vast en
zeker alleen in Hem.
Stel dat Stefanus dat allemaal even hard en duidelijk had gezegd als ik boven deed,
zou hij dan het leven eraf gebracht hebben omdat zijn gezicht zo mooi straalde? Als
hij is uitgesproken, is hij binnen een kwartier dood.
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Een uiterst scherpe beschuldiging
Stefanus: Net als uw voorouders verzet u zich steeds weer tegen de heilige Geest.
Het was immers door de heilige Geest dat de profeten spraken. Uw voorouders.
Tot dusver zei Stefanus steeds onze voorouders; dit is voor hem het moment om
zich te distantiëren van de raadsleden en van de ongezeglijke voorouders. Jullie
voorouders, raadsleden, hebben in feite alle profeten van vroeger vervolgd. Terwijl
die profeten allen de komst van de Messias aankondigden. En jullie gaan in die lijn
door, maar ik doe er niet aan mee en daarom zeg ik nu: uw voorouders. Jullie gaan
in die lijn door, want jullie hebben die Messias verraden en vermoord. De Messias
vermoord! Jullie, die nota bene de Thora van Mozes hebben ontvangen via engelen.
Jullie konden beter weten uit die Thora. Het gaat niet om een heilige tempel,
om een heilige stad, om een heilig land, om een heilige besnijdenis en wat jullie
nog meer heilig noemen. Het gaat om de Rechtvaardige die God ons gaf, de
Rechtvaardige. God sprak al over Hem door Jesaja. God sprak immers over: mijn
Knecht, de Rechtvaardige, die Zich tot de zondaars liet rekenen en de schuld van
velen droeg en ons lijden op Zich nam en op wie God de wandaden van ons allen
deed neerkomen en die velen rechtvaardig maakte door hun ongerechtigheden te
dragen.
Het woord Rechtvaardige voor de Messias verzint Stefanus dus niet op dat moment,
nee, de schriftgeleerden en priesters kenden dat woord als de naam voor de
Messias van Jesaja 53.

Het einde of juist niet?
Nog eens maakt God duidelijk dat de raadsleden met een geweldige knecht van
Hem te maken hebben. Vol geloof, moed en krachten.
Stefanus mag in de hemel kijken. En daar ziet hij God in al zijn luister en majesteit.
Hij ziet zijn Heer, voor wie hij straks zal sterven als eerste christenmartelaar. Jezus,
aan de rechterhand van God. Hij zit niet, zoals we overal verder in de Bijbel lezen:
zittende ter rechterhand Gods. Hij stáát aan de rechterhand van God. Hij staat
klaar om zijn knecht in de hemel te ontvangen.
En Stefanus roept het in alle rumoer om zich heen uit: Ik zie de hemel open en daar
staat Hij, de Mensenzoon, die op een wolk werd geleid naar de Oude van Dagen.
Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties,
welke taal ze ook spraken, dienden Hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.
Hij ziet wat Daniël in een visioen zag (Dan. 7:13-14).
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Dat hij dat even mocht zien, wat een bemoediging. Dat hij dat uitriep, wat een
waarschuwing voor de raadsleden.
Maar ze willen niets meer horen en sluiten hun oren. Ze drijven hem de stad uit. In
de stad hoort hij niet meer. En buiten de stad sterft hij, net als zijn Heer: als een
onreine uit de stad verdreven. En net als zijn Heer bidt hij voor zijn moordenaars:
Geef ze nog een kans, Heer, geef ze nog een kans. Heer, reken hun deze zonde niet
aan. En hij geeft zich over aan zijn Heer: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En hij
sterft, doodgegooid.
Saulus was er ook bij. Hij was geen jongen die toevallig langskwam en even op de
mantels moest passen. Nee, hij was bij de raadszitting aanwezig geweest en had
vóór gestemd (als er al gestemd was): Acta 8:1a. Hij wordt jongeman genoemd
door Lucas; zo noemde men in die dagen iemand tot veertig jaar. Over die man zal
Lucas nog veel vertellen.

Slot
Het is een lang hoofdstuk, Acta 7. Een buitengewoon moeilijk en boeiend hoofdstuk. Ook een heel belangrijk hoofdstuk. Het lijkt een simpel verslag te geven van
de geschiedenis van Abraham tot Salomo en de dagen van Stefanus. Het is geen
simpel geschiedverhaal. Wat Stefanus wel zegt, maar evengoed wat hij niét zegt en
hoe hij iets zegt, het is allemaal zo onthullend. Het is voor het eerst in het Nieuwe
Testament dat iemand anders dan Jezus Messias van een dergelijk diep inzicht blijk
geeft in de diepgaande veranderingen die het lijden en de opstanding van Jezus
Messias hebben teweeggebracht voor de tempel en tempeldienst, voor de stad en
het land, voor de samenstelling van het komende volk van God. De man die op de
mantels paste bij de moord op Stefanus, zou wat hij van Stefanus gehoord had,
later in vele brieven weergeven en verder uitwerken. Zo, dat hij tot de conclusie
kwam dat zonder de Messias Jezus tempel, stad, land, besnijdenis en Jood-zijn niet
anders dan vuilnis zijn, waarmee een mens ten onder gaat. En ik zeg: nu weet een
christen hoe hij het Oude Testament moet lezen. Namelijk als vol van de Messias,
vol van Jezus uit Nazaret. Om hem draait alles in het Oude Testament en in het
Nieuwe Testament.
Als je Hem hebt, dan heb je alles; heb je Hem niet, dan raak je alles kwijt wat je
wel hebt.
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GESPREKSPUNTEN
1.
2.
3.
4.
5.

Wat had heel dit historische overzicht de leiders van het volk toen te zeggen?
Wat heeft heel dit historische overzicht ons nu te zeggen? Let bij de bespreking ook
op al die ‘opmerkelijke zaken’.
Wat vindt u van de conclusies ten aanzien van de hoeveelheid tekst over Jozef en
van de schoonheid van Mozes?
Vergelijk de echte toespraak van Stefanus en de toespraak die hem in de mond
gelegd wordt. Wat valt u op?
Wijs enkele punten in Stefanus’ toespraak aan waarin de verhouding tussen het
Oude en het Nieuwe Testament duidelijk uitkomt.
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De steniging van Stefanus (Jan van Scorel)
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Acta 8
Naar de Samaritanen
Het is vreselijk, dat Stefanus ter dood werd gebracht en dan de manier waarop.
Maar Messias Jezus weet wat Hij doet en wat Hij toelaat, ook die moord.
Hij gebruikt die moord zelfs om zijn werk verder te brengen. Hij wordt niet
genoemd in 8:1-3, maar we lezen de Handelingen van Jezus Christus, verricht na
zijn hemelvaart!
Saulus gaat, stellig in opdracht van de Hoge Raad, met groot fanatisme de
gemeente van Jeruzalem te lijf. Men dúrft nu, anders dan eerst. Alle inwoners van
Jeruzalem staan nu achter de Raad. Opgezweept. Het gaat immers om de tempel
en om Mozes. Mannen en vrouwen worden door Saulus uit hun huizen gehaald,
opgesloten en zo en op allerlei manieren onder druk gezet om Jezus te verloochenen als Messias. Saulus is eropuit dat er geen gemeente van die Jezus uit Nazaret
meer zal bestaan in Jeruzalem. Hij meent zo de God van Israël te dienen, Gode een
heilige dienst te bewijzen. Dat had Messias Jezus ook voorzegd: er komt zelfs een
tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen (Joh. 16:2).
Veel inwoners van de stad maken dat ze wegkomen. Ze verspreiden zich over de
provincie Judea rond Jeruzalem. Maar ze trekken ook verder naar het noorden, naar
de provincie Samaria. Je mag ook zeggen dat ze verdreven werden (8:4).
Hoe lang dat schrikbewind duurde, weten we niet. Sommigen denken aan één
enkele dag als een soort razzia, in woede over wat Stefanus had gezegd. Of aan een
paar dagen. Dat is mijn mening niet. Het is een georganiseerde campagne met een
aanvoerder in de persoon van Saulus en die kon dat alleen maar doen in opdracht
van de Hoge Raad. Dat het een georganiseerde campagne is, blijkt ook uit het feit
dat de apostelen gewoon in Jeruzalem bleven. Kennelijk had Saulus de instructie
gekregen om die grote ziekengenezers ongemoeid te laten: anders zou het volk in
verzet komen.
Ondertussen werd het verminkte lichaam van Stefanus onder de stenen vandaag
gehaald door een aantal vrome mensen en de eerste christelijke martelaar werd
met veel geweeklaag begraven. Wie die vrome mannen waren, weten we niet.
Gemeenteleden? Familieleden? Of mensen die het met de terechtstelling niet eens
waren, al geloofden ze zelf niet in Jezus als Messias? Dat laatste lijkt het waarschijnlijkst. Ze konden dit begrafeniswerk kennelijk verrichten onder de ogen van de
Hoge Raad en ondanks het optreden van Saulus.
En samen met het vertrek van heel veel gemeenteleden vertrok ook het evangelie
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naar de provincie en naar Samaria. Had de Heer niet gezegd: eerst Jeruzalem, dan
Judea en dan Samaria? En zo leidde Hij het zelf.

Verbreiding van het evangelie buiten Jeruzalem
Van de broeders en zusters die Jeruzalem ontvluchtten, vermeldt Lucas: ze trokken
rond. Je kunt toch ook niet te lang bij iemand te gast zijn... Dan maar naar het
volgende dorp en maar hopen dat iemand daar een poosje onderdak wil verschaffen. Ach, daar kon men ook wel op rekenen, gezien de bijzondere gastvrijheid die
men elkaar placht te bewijzen.
En dan vermeldt Lucas ook nog dit: ze verkondigden het woord van God. Dat zal
concreet hebben ingehouden: ze maakten bekend dat Jezus uit Nazaret de Messias
was.
Lucas gebruikt hier niet het woord ‘getuigen’. Lang niet alle verdrevenen zullen
hebben kunnen getuigen, eenvoudig omdat ze geen getuige waren geweest van de
dingen waarvan de apostelen getuige waren geweest. Vele vluchtelingen zullen hun
kennis van Jezus Messias hebben verkregen van horen zeggen, dus van de echte
getuigen, de apostelen.
Lucas gebruikt hier het woord euangelidzomai = het goede nieuws verspreiden.
NBV: ze verkondigden het woord van God.
Het woord komt ongeveer vijftig keer voor het in Nieuwe Testament.
Van wie wordt gezegd dat ze het evangelie brengen? Een paar keer: engelen (bijv.
Gabriël bij Zacharias), Johannes de Doper (1x), Jezus (7x), de apostelen of een apostel of een paar apostelen (ongeveer 30x), Filippus (3x), de gevluchte leden van de
gemeente van Jeruzalem (1x), God (1x). Onbekend onderwerp: een paar keer.
Soms wordt er een preciezere aanduiding gegeven van wat er gepredikt wordt:
grote blijdschap, het koninkrijk van God, het woord, vrede, de belofte, goede
dingen, het evangelie, Jezus, de rijkdom van Christus, het geloof, en: dat u zich
bekeert.
Er kunnen andere constructies gebruikt worden, zonder het werkwoord euangelidzomai. Zo bijvoorbeeld: ‘het evangelie als een heraut uitbazuinen’ (11x). Ook met
andere werkwoorden.
Het woord euangelistès komt driemaal in het Nieuwe Testament voor. Filippus en
Timoteüs worden evangelisten genoemd en in Efeziërs 4:11 worden evangelisten samen met de apostelen, de profeten en de herders en leraars gaven aan de
gemeenten genoemd.
Genoeg om te laten zien dat euangelidzomai bijna steeds een bijzonder onderwerp
heeft: God, Christus, engel, Johannes de Doper, apostel, Filippus. En dan éénmaal
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de gewone gemeenteleden van Jeruzalem die moesten vluchten. Van hen wordt
gezegd: ze evangeliseerden het woord (van God).
Er worden in het Nieuwe Testament heel veel verschillende termen gebruikt om
hetzelfde aan te duiden als hier is bedoeld: Jezus uit Nazaret bekend maken als de
Messias, als de enige Redder van zondige mensen en over Hem vertellen (woorden en daden) en over zijn lijden en opstanding en waar Hij nu is en wat Hij daar
doet en dat Hij weerkomt. Zo werd aan de heidenen ook de ene, ware God bekend
gemaakt als de Schepper, als de God van Abraham, enz. En natuurlijk kunnen
gewone gemeenteleden dat evengoed doen als de apostelen. Dat kunnen ze doen
tot op vandaag.
Jezus Messias gebruikte de vervolging door Saulus om dit evangelie te laten
verspreiden in Judea en Samaria, door de gewone gemeenteleden. Naast het woord
evangelie spreekt Paulus later ook wel van: de leer van de godsvrucht. Het woord
leer (onderwijs) heeft in het Nieuwe Testament bijna steeds een positieve klank.
Jezus brengt een leer (Mat. 7:28). Een nieuwe leer (Mar. 1:27). Hij spreekt zelf over:
mijn leer. Paulus spreekt over: de gezonde leer, en over: de leer van God; Johannes
in zijn tweede brief spreekt over: de leer van Christus. Steeds is dan Gods onderwijs
aan zijn volk bedoeld. Het levensreddende en stuurgevende onderwijs.

Filippus in Samaria
Onder de vluchtelingen is Filippus, één van de zeven die volgens Acta 6 door
de gemeente van Jeruzalem werden gekozen tot een college voor het dagelijkse
bestuur van de gemeente. Collega van Stefanus.
Hij ging naar Samaria, de hoofdstad van de provincie Samaria. In die provincie
woonden Samaritanen. Mensen van gemengd bloed. Geen zuiver Joods bloed. Ook
geen zuiver heidens bloed. In 722 v. Chr. was Samaria ingenomen door de Assyriërs.
De bevolking van het Noordelijke rijk werd in groten getale weggevoerd naar verre
landen. Mensen uit verre landen werden naar Samaria getransporteerd. Dat was
de politiek van de Assyriërs. Deze heidense mensen en de achtergebleven Joodse
mensen vermengden zich met elkaar en hun godsdiensten werden ook vermengd.
In Ezra 4 en 5 worden ze genoemd de ‘bevolking van het land’. Als hun leiders
worden daar genoemd: Rechum, Simsaï en hun ambtsgenoten.
De Samaritanen bouwden een tempel op de berg Gerizim in 388 v. Chr., een
heiligdom dat in 128 v. Chr. werd verwoest. Hun hoofdstad Samaria werd in ongeveer 331 v. Chr. verwoest door Alexander de Grote. Toen werd Sichem, vlak bij
Samaria gelegen, de belangrijkste plaats. Die stad werd in 107 v. Chr. verwoest
door de Joodse koning Johannes Hyrcanus. De meeste Samaritanen keerden na
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die verwoesting terug naar Samaria. De berg Gerizim, de stad Samaria en de stad
Sichem lagen vlak bij elkaar.
Er heerste diepe vijandschap tussen de Joden en de Samaritanen. Vooral in de jaren
6-9 na Chr. was er sprake van veel conflicten tussen Joden en Samaritanen, waarbij
wederzijds heel wat doden vielen. Ook de Romeinen hebben wreed huisgehouden
onder de Samaritanen.
De Samaritanen vereren één God, de Schepper en gebruiken voor Hem regelmatig de naam Jahweh. Mozes wordt in hoge ere gehouden evenals de Thora
(of Pentateuch= vijfdelig boek), die van hem afkomstig is. Alleen die vijf boeken
aanvaarden ze als goddelijk. Die vijf boeken heten: de Samaritaanse Pentateuch.
De berg Gerizim is heilig voor hen: daar zou Abraham Isaak hebben geofferd. Ze
menen dat Mozes bevel gaf op die berg een altaar te bouwen voor Jahweh (maar
in Deut. 27:4 staat dat Mozes een altaar beval te bouwen op de berg Ebal). Ze
geloven in een komende Messias, een vrederijk en daarna komt de oordeelsdag. Ze
kennen veel feesten, o.a. Pascha, Wekenfeest, Loofhuttenfeest, Grote Verzoendag,
de Sabbatdag. Ze beschouwen zichzelf niet als Joden, maar de relaties met de
Joden zijn tegenwoordig wel goed. Ze noemen zich het liefst: Israëlieten.
Zo bestaan en geloven de Samaritanen tot in onze tijd. Maar hun gemeenschap is
nu heel klein. In 1917 waren er nog 146 Samaritanen. In 2003 waren er 654. Ze
blijven langzaam in aantal toenemen. Ze wonen in Nabloes, waar hun hogepriester
ook resideert. Die plaats ligt vlak bij de berg Gerizim, vlak bij het vroegere Samaria
en Sichem. Er is ook een vestiging in een dorp vlak bij Tel Aviv.
Voor Filippus die naar Samaria ging, waren er dus wel aanknopingspunten: de
naam Jahweh, Messiasgeloof, vrederijk, de Thora.
Messias Jezus was bovendien ook al in de provincie Samaria geweest, en wel bij het
dorp (stadje) Sichar. Dat lag in het dal tussen de bergen Ebal en Gerizim. En dus
ook weer vlak bij Samaria en Sichem. De vrouw heeft het op zeker moment tegen
Jezus Messias over ‘deze berg’ (Joh. 4:20). Ze heeft toen met haar vinger gewezen naar de Gerizimberg. Daar had immers hun tempel gestaan. Haar vraag was:
moeten we op die berg daar aanbidden of in Jeruzalem? Daar komt die vreemde
kwestie aan de orde dat Jezus Messias tegen zijn discipelen zegt: Jullie zeggen:
het duurt nog vier maanden en dan is het oogsttijd. Kijk eens goed, leerlingen, de
velden zijn wit om te oogsten. Hoe kan dat? Nog vier maanden en toch wit om te
oogsten. En waarom wit..., wat werd er dan verbouwd?
Nee, Jezus Messias denkt aan heel iets anders dan aan het oogsten van graan
of van wat ook. Hij ziet overal Samaritanen op de velden aan het werk. Al die
Samaritanen waren altijd in het wit gekleed. Daarom zijn die velden wit. Om te
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oogsten: Jezus Messias denkt aan een heel andere oogst dus! De oogst in en voor
het koninkrijk van God.
En er werd ook direct geoogst: uit die stad Sichar geloofden vele Samaritanen in
Hem om het woord van de vrouw, ja, en nog veel meer werden er gelovig om het
woord van Jezus Messias zelf (zie Joh. 4:39-42). En wat geloofden ze? Dat deze
Jezus echt de Heiland van de wereld is (Joh. 4:42).
Dus, toen Filippus naar de provincie Samaria ging, volgens Acta 8, bestond daar
al een gemeenschap van christelijke Samaritanen. Het is erg jammer dat niet meer
met zekerheid is uit te maken naar welke stad Filippus ging. Dat heeft te maken
met het feit dat de provincie en de stad dezelfde naam hebben. De NBV heeft: ‘hij
ging naar de stad Samaria.’ Dat kan juist zijn. De vertaling van 1951 had: ‘Hij ging
naar de stad van Samaria.’ Dat kan juist zijn, maar welke stad in die provincie is
dan bedoeld? Er zijn ook handschriften die spreken over ‘een stad van Samaria’. Het
is niet meer uit te maken.
Filippus bazuint in de stad Samaria of in de andere stad van de Samaritanen het
bericht over de Messias uit (8:5).
Er ontstond grote vreugde in die stad. Want Filippus had evenals Stefanus de gave
van de genezing ontvangen, waarschijnlijk via de handoplegging van de apostelen,
vermeld in 6:6.
Hij kon dus via een kort bevel genezen. Zoals u weet, noem ik die genezingen patsboem-genezingen om ze te onderscheiden van zogeheten gebedsgenezingen. Die
twee worden namelijk vaak met elkaar verward.
Het resultaat is dat veel mensen werden bevrijd van onreine geesten; ook verlamden en kreupelen werden van hun handicap bevrijd. Er staat iets heel belangrijks
in vers 6. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar
wat Filippus hun meedeelde, juist toen ze al die wonderen zagen. Dat is toch ook
precies de functie van die genezingen: dat er dan des te meer geluisterd wordt naar
de leer over Christus, over Hem die de hele wereld zal genezen? Zieken en gehandicapten die genezen worden, gaan uiteindelijk toch dood, maar wie de Zoon heeft,
heeft het eeuwige leven, nietwaar?

De kracht van het evangelie
Pas in 8:12 staat, zij het niet met zoveel woorden, dat er in die stad een gemeente
ontstond: men liet zich dopen.
Hier is sprake van de grote kracht van het evangelie.
Er was een geweldig obstakel in die stad, dat de mensen van het geloof had
kunnen afhouden. Dat was een man, Simon de tovenaar. De magiër.
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Die had de hele bevolking versteld doen staan (8:9). Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken (8:9). Er werd met ontzag naar hem opgekeken (8:10),
omdat hij hen al geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten (8:11). Men
meende dat hij een soort tussenfiguur tussen God en mensen was. Deze is de grote
kracht van God, zeiden de mensen onder elkaar (8:10). Een soort halfgod, of een
verschijning van God.
Wat zijn dat: magische kunsten? De wijzen uit het Oosten heten bij Matteüs: magiërs. Dat woord gebruikt de NBV in Matteüs 2:1. Die zeggen dat ze de ster van de
pasgeboren koning van de Joden in het Oosten hebben zien opgaan. Kennelijk
hing bij hen magie samen met astrologie (het bijgeloof dat de stand van de hemellichamen invloed heeft op de gang van zaken op aarde, speciaal op het leven van
mensen (horoscopen bijv.), terwijl astronomie de wetenschap is die alles in de
ruimte bestudeert).
Magie gaat ervan uit dat er allerlei onbekende, onpersoonlijke machten en krachten zijn die goede en slechte invloed kunnen uitoefenen. Magiërs proberen met die
krachten in contact te komen. Daarvoor moeten ze bepaalde handelingen verrichten die meestal gepaard gaan met het uitspreken van vaste formules, spreuken.
Die krachten en machten ga je zo beheersen en je kunt ze zo iets laten doen. Iets
goeds, iets dat wenselijk is (witte magie), maar ook iets schadelijks voor een ander
(zwarte magie). Het wenselijke wordt gedaan door goede machten, het onwenselijke door kwade machten. Een magiër weet zowel goede als kwade machten tot
handelen te dwingen. Zo kun je een magiër inhuren om iemand die je schade heeft
berokkend, te straffen, zelfs te doden. Je kunt ook een magiër inhuren om genezing
te bewerken voor iemand van wie je houdt. Soms werden magische spreuken in een
stuk steen gegraveerd en in de grond begraven, in de hoop dat aardgeesten die
zouden lezen en zouden doen wat op die steen aan hen werd gevraagd. Magiërs
werd gevraagd ervoor te zorgen dat er bij het leggen van een fundament voor een
huis geen schadelijke krachten invloed zouden uitoefenen, waardoor het een huis
vol ongelukken zou worden. Magiërs konden ook berichten aflezen uit de stand van
de sterren en uit de vlucht van een vogel of uit de lever van een geslacht dier. Aan
hun zo verkregen berichten werd grote waarde gehecht.
Het gebied van de magie is buitengewoon breed: totemdieren, medicinale kruiden
kunnen een rol spelen. Reïncarnatiegeloof, vooroudervloek, spiritisme.
In die Grieks-Romeinse wereld waarin Filippus terechtkwam in Samaria en waarin
Paulus later terechtkwam, was het hele leven van magie doortrokken. De armsten,
maar ook de Romeinse keizer, iedereen maakte gebruik van magiërs en wichelaars.
Duidelijk is dat de mensen voor hun besef leefden in een wereld vol geheimzinnige
krachten, ze voelden zich altijd onzeker en bedreigd.
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Nu moeten we niet zeggen dat er geen geheimzinnige machten zijn. We moeten
ook niet zeggen dat je niet in contact kunt komen met allerlei machten en krachten
of met de geesten van voorouders. Jahweh heeft het in elk geval nodig gevonden
zijn oudtestamentische volk ernstig en streng tegen dergelijke magische praktijken
te waarschuwen. En het Nieuwe Testament leert niet dat er geen invloedrijke machten zijn. Paulus spreekt over de heerser over de machten in de lucht, de geest die
nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn (Ef. 2:2). Hij spreekt over machten en krachten over wie Christus heeft getriomfeerd (Kol. 2:15). Petrus spreekt in
diezelfde geest (1 Petr. 3:22), al is niet altijd duidelijk of er sprake is van kwade
machten.
Wij hebben, als mensen die in Christus geloven, niets met magie van doen. Christus
is alle machten de baas, geen demon kan een stap verzetten zonder hem, laat
staan een mens in bezit nemen die bij Christus hoort. En wij geloven dat onze God
en Messias Jezus ons leven leidt en dat we geen prooi zijn van invloeden van sterren of totemdieren, zelfs niet van het toeval. Onze God omgeeft ons van achteren
en van voren, is als een muur om ons heen.
We moeten bij Simon de magiër naar mijn oordeel niet denken aan massaal bedrog
van een handige goochelaar. Hoe lichtgelovig de mensen in Samaria waarschijnlijk waren, net als de mensen van vrijwel alle volken die toen leefden, hij was
dan uiteindelijk wel door de mand gevallen. Er is echter sprake van dat Simon de
mensen geruime tijd verbaasd had. Er is sprake van groot ontzag, versteld staan,
magische kunsten.
Mijn conclusie is dat Simon in relatie stond met de wereld van Gods grote tegenstander. Dat hij een instrument in diens handen was om de mensen van het geloof
in Christus af te houden. Als de duivel voor één ding bevreesd is, dan is het wel
voor de uitbreiding van het geloof in degene die hem de baas is. Hij heeft in Simon
een bolwerk opgericht tégen het evangelie, tegen Jezus Messias. Bedenk dat hier
het evangelie voor het eerst naar niet-echte Joden gaat!
Deze man en de machten achter hem werden overwonnen. Twee machten waren
hen de baas. Dat is de macht van wat Filippus zégt en de macht van wat Filippus
dóet. Die twee machten werkten harmonisch samen. Hoor hoe Lucas het in 8:6
zegt (ik vertaal het iets letterlijker): de scharen richtten gemeenschappelijk hun
aandacht op wat door Filippus werd gezegd, terwijl ze naar hem luisterden en de
tekenen zagen die hij deed.
Zo wordt in 8:4-13 eerst gezegd: de verdrevenen verkondigden het woord van God
(8:4). Daarna: Filippus verkondigde de Messias (8:5). Daarna: men luisterde naar
wat Filippus zei (8:6). Dan: men zag de wonderen die Filippus deed (8:6). In 8:12
staat: Filippus bracht door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam
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van Jezus Christus (velen) tot geloof.
Daarna: ook Simon aanvaardde het geloof (8:13). Ten slotte: Simon zag de tekenen
en machtige wonderen gebeuren (8:13b). De nadruk blijft vallen op spreken en
luisteren, in de tweede plaats wordt er aandacht gevraagd voor het zien.
Wat men zag, kon namelijk op meer manieren geïnterpreteerd worden. Als goddelijk
ingrijpen én als toeval. Als magie én als persoonlijke begaafdheid van Filippus. De
wonderen van Filippus konden zelfs de ideeën over magie versterken: die Filippus is
een nog betere magiër dan Simon.
Alleen wat gezegd werd bij en over de wonderen, doet het licht opgaan: Filippus
verkondigde de Messias! Het licht voor de volken (Jes. 42:6; Jes. 49:6).
Zo ontstond er een aantal gedoopten, onder wie ook Simon.

Nog eens de kracht van het Evangelie
Het woord gemeente wordt niet genoemd in dit gedeelte van Acta 8. Zou er geen
gemeente gevormd zijn? Waren er toen ook al mensen die zeiden: Waarom moet je
eigenlijk bij een gemeente, een kerk horen? Je kunt toch ook wel op je eentje geloven?
Dat laatste is zeer de vraag. Wie geen contact heeft met medegelovigen met wie
hij kan bidden en met de Bijbel bezig zijn en over het geloof praten, zal naar mijn
oordeel én ervaring van het geloof vervreemden.
Maar een even belangrijke vraag is dit: hoe vindt Messias Jezus het als je op je
eentje blijft staan? Het is u hopelijk niet onbekend dat wij in de Nederlandse
Geloofsbelijdenis verklaren dat niemand der gelovigen op zichzelf mag blijven
staan (art. 28, eerste zin). Hoe komen we daarbij? Nu, spreekt Paulus niet over de
(plaatselijke) gemeente als een tempel? Wil de Heer van de kerk niet dat we een
eenheid vormen (Ef. 2:11-13)? Wij zijn toch huisgenoten van God en dus ook van
elkaar (Ef. 2:19-22)? De kerk is toch het lichaam van Christus (Ef. 1:22-23)? Van
daaruit kun je een scherp oordeel vellen over de kerkelijke verdeeldheid, die er nu
bestaat. Men kan met goed recht spreken over de onzichtbare kerk als men daarmee bedoelt: alle echte gelovigen met elkaar. Die kennen we niet, omdat we niet
weten wie allemaal echte gelovigen zijn. Dat weet God alleen. We kennen die ook
niet, omdat we niet de hele mensenwereld kunnen overzien. Je kunt tot je vreugde
ervaren dat mensen uit heel andere kerken echt hun hele vertrouwen stellen op
God en Christus, echte gelovigen zijn. Je kunt zelfs met enig recht zeggen dat het
behoren tot die onzichtbare kerk het allerbelangrijkste is voor de mens.
Maar pas op dat je die ‘onzichtbare eenheid’ niet zo allesbeheersend acht, dat je je
om een zichtbare, concrete eenheid niet meer bekommert. Alle oprechte christenen
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behoren ook zichtbaar één te zijn. Dat is nodig voor onszelf (samen met alle heiligen) en het is de eer van Jezus Christus (één kudde) en het is nodig voor de buitenstaanders (zie, hoe goed ze het met elkaar hebben).
Ik breng dit even ter sprake om duidelijk te maken dat een oprechte gelovige niet
op zichzelf mag blijven staan. Als elke gelovige dat deed, waar moest dan avondmaal gevierd worden en waar de doop bediend en waarom worden er dan oudsten
en herders en leraars gegeven (Ef. 4:11)?
De kracht van het evangelie is ook dat het zondige mensen verenigt en samen doet
leven. Het evangelie werkt gemeenschapvormend en dat evangelie moeten we dus
trouw zijn en we moeten ons aan die gemeenschapvormende kracht overgeven.
De gemeenschapvormende kracht van het evangelie bleek toentertijd ook hierin
dat de elkaar hatende Samaritanen en Joden door hun band met Christus elkaar
gingen liefhebben en gingen samenwonen.

Simon, de ex-magiër
Simon, de bekeerde magiër, werd ook gedoopt en hoorde nu ook bij de gemeente.
Hij volgde Filippus op de voet om de tekenen en wonderen te zien die deze verrichtte. Hij was tenslotte een soort deskundige die ook beroepsmatig geïnteresseerd
was.
Bekering is bij mensen die van buiten komen en als volwassene gedoopt worden,
een markant punt in het leven. Je was heiden en je laat je dopen. Daar ligt veel
achter; daar ligt ook een besluit achter: ik laat me dopen. Dat is dan een keus. Je
bent daarin niet passief. Zeker, je bent getrokken: je vond het evangelie van vergeving en eeuwig leven, het evangelie van Gods liefde en Christus’ offer mooi, het
ontroerde je. Je wilde nog meer weten. En dan opeens weet je het zeker: ik laat me
dopen. Dan komt je bekering tot uiting. Een heiden staat met de rug naar God toe,
hij draait zich om en ziet het goede en vriendelijke gezicht van God die hem bij Zich
roept en hij gaat naar Hem toe. Dat is bekering, omkering.
Zo zal het bij Simon zijn gegaan.
Dat is het (be)keerpunt.
Nu moet er nog van alles in het leven veranderen. Daar ben je als mens, wie je ook
bent, je hele leven mee bezig. Niet alléén, dat niet, maar je bent als verantwoordelijk mens ingeschakeld om het verkeerde in je denken en leven te ontdekken en weg
te snijden. En elke dag dringt het verkeerde zich aan je op, van binnenuit en van
buitenaf, en moet je het je van het lijf houden. Wij noemen dat wel: de dagelijkse
bekering. Maar die is dus van heel ander karakter dan het (be)keerpunt. Het is de
dagelijkse strijd om God welgevallig te leven, een strijd die je hele leven lang blijft.
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Simon heeft zich bekeerd. Daarmee is alle kwaad nog niet uit zijn hart en leven.
Dat blijkt.
Vanuit Jeruzalem wordt een kleine commissie naar Samaria gestuurd. Petrus en
Johannes. Die moeten kennelijk eens gaan kijken of die hele zaak in Samaria wel
klopt: de mensen daar zijn toch half-heidenen. Kunnen die gedoopt worden als ze
Jezus als Messias aannemen? Moet er niet meer gebeuren? Als een heiden tot het
Jodendom overging, moest hij gedoopt worden, maar ook besneden en moest er
een offer gebracht worden. En moesten deze Samaritanen nu ook niet erkennen dat
ze het altijd mis gehad hadden met die berg Gerizim als de plaats van aanbidding?
En dat ze ten onrechte alleen de eerste vijf boeken van het Oude Testament als
gezaghebbend hadden aanvaard, zonder de Profeten en bijvoorbeeld de Psalmen?
En hoe zat het met de verplichting om de gebruiken die Mozes had overgeleverd
(6:14), te gaan onderhouden?
Wat gebeurt er bij de inspectie?
Kennelijk zijn de apostelen er onmiddellijk van overtuigd geweest dat de zaak goed
zat.
Eén ding wilden ze echter nog regelen. Ze riepen de gemeente bij elkaar voor
een gebedsdienst, zo stel ik me voor. En de twee apostelen gingen voor in gebed.
Ze vroegen Jezus Messias of Hij zijn heilige Geest ook aan die gemeente van de
Samaritanen wilde geven. Toen het gebed was beëindigd, legden de apostelen de
gelovig geworden Samaritanen de handen op en die ontvingen zo de heilige Geest.
Ook Simon kan dat constateren. Lucas schrijft dat Simon zag dat de mensen door
die handoplegging vervuld raakten van de Geest. Zien is waarnemen, opmerken.
Wat heeft Simon dan waargenomen van dat vervuld raken van de heilige Geest?
Daar zit voor ons een moeilijkheid. Geloof is toch alleen mogelijk door de Geest? En
de vreugde waarvan in 8:8 sprake was, is toch ook een vrucht van de Geest (Gal.
5:22)? Bekering en geloof en het besluit je te laten dopen zijn toch werking van
de Geest? Wat ontbrak die mensen nog? Wat hadden ze nog meer nodig? De twee
apostelen hebben toch niet om de Geest gevraagd omdat ze het geloof van de
Samaritanen niet goed genoeg vonden? Of omdat ze meenden dat het geloof, de
bekering, de vreugde en het zich laten dopen niet echt genoeg waren geweest?
Hebben de apostelen een manco ontdekt? Na de doop moet nog een andere doop
komen: de doop met de Geest die tot een hoger niveau van christen-zijn brengt?
Daarvan lezen we niets in de Bijbel.
De apostelen wilden graag dat de Samaritanen dezelfde ervaring zouden opdoen
als die 120 mensen hadden beleefd volgens Handelingen 2. Dan zou blijken dat
Jezus Messias er volledig achter stond dat die Samaritanen alleen door het geloof
in Hem er echt en volledig bij hoorden, ondanks hun half-heidense achtergrond
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en hun half-heidense godsdienst van vroeger. Ik denk dat de apostelen daar zelf
behoefte aan hadden (zijn we op de goede weg hier in Samaria?), dat Filippus
er behoefte aan had (had hij het goed gedaan?) en dat de Samaritanen er ook
behoefte aan hadden (horen wij er echt bij, alleen door het geloof?).
En Jezus Messias heeft dat gebed verhoord, ze werden allen vervuld met de heilige
Geest en spraken op luide toon in vreemde talen, zoals hun door de heilige Geest
werd ingegeven (vgl. 2:4).
Dat nam Simon waar. Het overkwam hemzelf ook immers. Hij wordt althans niet
uitgezonderd in 8:17-18. Het moet daar een buitengewoon blijde boel geworden zijn.
Maar bij Simon komt nu even zijn heidense verleden sterk naar boven. Hij schrijft
aan de beide apostelen het vermogen, de macht (8:19) toe, om via handoplegging
de Geest uit te delen. Een heidense gedachte. Die macht hadden de apostelen helemaal niet. Ze moesten er immers Jezus Messias om bidden. Die had als enige die
macht. De apostelen hadden wel de macht om door een bevel mensen te genezen.
Sta op en loop! Maar ze hadden niet de macht om te zeggen: ontvang de heilige
Geest en spreek in vreemde talen. Dat de heilige Geest over die mensen kwam op
die opzienbarende manier van Handelingen 2, dat lag ook niet aan de handoplegging. Dat is een mooie, symbolische handeling die het gebed afrondt en die tegelijk
het gebed voortzet. Deze mensen, chef Jezus, op wie wij nu de handen leggen...,
verleen hun wat wij voor hen vroegen. Het is GEEN MAGIE!
Maar zo vatte Simon het kennelijk op: wat een geweldige magiërs: ze leggen de
handen op en mensen beginnen in vreemde talen te spreken. Ik wou dat ik dat ook
kon. En hij biedt de apostelen geld aan: kan ik die gave van jullie kopen? Wat een
eer zou het betekenen als hij dat ook kon! Hij kon er geld voor vragen, waardoor hij
er gunstig uit zou springen.
Streng roept Petrus hem op zich onmiddellijk te bekeren van die zelfzuchtige
gedachten aan eer en geld.
Hij dreigt Simon zelfs met de hel als hij zo doorgaat. Hij heeft het over venijn en
kwaad, letterlijker: gal van bitterheid en een vlechtwerk van kwaad. Petrus ziet het
heidense verleden van Simon naar boven komen: in staat willen zijn om bovenaardse machten te manipuleren en daardoor beroemd en rijk worden. Macht over
mensen krijgen. Daar deugt inderdaad niets van.
En Simon schrikt enorm. Hij vraagt om voorbede van de twee apostelen.
Wij hoeven Simon niet te beoordelen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom te
laten zien dat het evangelie zo machtig is, dat het zelfs Simon en zijn vereerders
en de machten die achter Simon zaten, overwon. Het gaat er ook om dat we goed
beseffen, dat de zondige machten sterk zijn en dat er terugval mogelijk is en dat er
dan weer bekering nodig is.
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Het blijft ook voor een christen een strijd om in te gaan.
De kleine commissie werkt een poosje samen met Filippus in Samaria (8:25a). Maar
terwijl van Filippus niet gezegd wordt dat hij getuigenis aflegde, wordt dat wel
van de apostelen gezegd. Die wáren immers ook getuigen van het leven, het lijden
en de opstanding van Jezus van Nazaret geweest en konden zeggen: We hebben
het zelf gehoord en gezien. Filippus was kennelijk geen getuige geweest vanaf de
doop door Johannes tot de hemelvaart (zie 1:21-22). Het zal voor de Samaritanen
bemoedigend zijn geweest dat ze het nu ook uit de eerste hand mochten horen.
Op de terugreis naar Jeruzalem brachten ze het goede nieuws in vele dorpen in
Samaria (8:25b). Had Messias Jezus ook niet gezegd: jullie zullen mijn getuigen
zijn in Jeruzalem, in Judea en in Samaria? En hadden ze niet in de stad Samaria
gemerkt dat Messias Jezus volledig achter hun activiteit in dat half-heidense land
stond?
Drie van de vier door Messias Jezus genoemde streken (1:8) waren dan nu met het
evangelie geconfronteerd. Het gaat goed met de uitvoering van de taak. Het gaat
goed met de stichting en uitbreiding van de kerk. De vierde streek is: de uiteinden
van de aarde. Daarover gaat het tweede deel van Acta 8.

De Ethiopiër, de man van het uiteinde der aarde
Wie was die man?
‘Deze was naar de Ethiopen gegaan, een volk dat ver weg woont,
waar ze, in tweeën gedeeld, de grenzen van de aarde bewonen,
dáár nu zijn deel van een offer van stieren en rammen ontvangend,
zat hij mee aan en genoot van de maaltijd. De andere goden ...’
Dit is een passage uit het dichtwerk van Homerus (vertaling De Roy van
Zuydewijn). De Ethiopiërs woonden ver weg, aan de grenzen van de aarde, vlak bij
de zee die de hele aarde omgeeft (Okeanos), ze brengen veel offers aan de goden,
die daar dan ook vaak heengaan om heerlijk te eten. De god over wie Homerus
hier vertelt, is de zeegod Poseidon. Hij zat heerlijk te schransen. Een andere
antieke schrijver deelt mee dat er geen zwartere mensen op aarde bestaan dan de
Ethiopiërs.
De man van Acta 8:27 komt dus van het uiteinde van de aarde.
Hij reed in een tweewielige wagen met een wagenmenner. Hijzelf kon dus rustig
zitten lezen. De afstand die de man aflegde om naar Jeruzalem te komen, is buitengewoon groot. Hij is nu net aan de terugweg begonnen. Filippus ontmoet hem
immers op de weg van Jeruzalem naar Gaza, vroeger een stad van de Filistijnen,
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ongeveer 55 kilometer ten zuidwesten van Jeruzalem. Hij leest in het boek (de rol)
Jesaja. Filippus hoort de man lezen.
Men las, ook als men alleen was, meestal hardop.
Hij was een hoge ambtenaar. Wij zouden hem ‘Minister van Financiën’ noemen.
Kandake is geen eigennaam, maar een titel; net als Farao een titel is. Kandake
betekent waarschijnlijk koningin.
Er staat: hij was een eunuch. Een gecastreerde. Er bestond in die tijd handel in
gecastreerde jongens. De zaadballen werden verwijderd, ze waren dan levenslang
impotent en geschikt voor taken waarin ze met vrouwen moesten samenwerken.
Bijvoorbeeld harembewaker. Dat kan met deze man ook het geval zijn geweest: hij
moest samenwerken met de koningin.
Het is niet echt zeker dat de man een eunuch was. Ja zeker, het staat er. Maar het
woord eunuch ging in de loop van de tijd ook betekenen: hoge ambtenaar. Potifar,
een hoge ambtenaar van de Farao bij wie Jozef slaaf was, was getrouwd, maar in
de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt hij eunuch genoemd. Vers 27
kan dan vertaald worden: Filippus kwam de Ethiopiër tegen, een eunuch, dat wil
zeggen: een hoge ambtenaar.
Hij zal begeleid zijn door één of meer wagens met soldaten.
Als hij inderdaad een gecastreerde was, krijgt dit verhaal een extra kleur. Een gecastreerde mocht niet op het tempelgebied komen. De man was dan allemaal bordjes
met verboden toegang tegengekomen bij de tempel. Dat moet frustrerend geweest
zijn. Eigenlijk was zijn reis een mislukking geworden. Maar na een simpele belijdenis werd hij door Filippus gedoopt en hoorde hij er tóch bij. Welkom in de nieuwe
tempel van God: de gemeente van Jezus Christus.
Veel vragen
Er zijn veel vragen te stellen bij dit verhaal. Hoe komt een Ethiopiër ertoe om een
dergelijk lange en vermoeiende tocht te maken? Hoe komt hij aan een boekrol van
Jesaja? Hij moest door heel Egypte reizen, waarom ging hij niet naar een heiligdom
in dat land? Kende hij Jahweh, de God van Israël? En zo ja, hoe had hij Jahweh
leren kennen?
Verder zien we dat de ontmoeting tussen deze twee mannen wordt gearrangeerd
door een engel van Jahweh (8:26). De ontmoeting wordt ook van hogerhand beëindigd: de Geest van Jahweh greep Filippus en nam hem mee en dan komt hij terecht
in Azotus (8:39-40), het oude Asdod, vroeger ook een Filistijnse stad, ongeveer
twintig kilometer ten noorden van Gaza. Wat is er dan toch gebeurd met Filippus?
Nu staat er: Filippus werd gevonden, aangetroffen twintig kilometer ten noorden
van Gaza. Er staat niet wanneer hij daar werd aangetroffen. Een minuut nadat hij
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door de Geest was weggenomen of een paar dagen daarna? Misschien heeft hij
eerst wel een heel eind gelopen. Veel raadsels dus. En we krijgen op die vragen
geen antwoord. Dan moeten we ze maar laten rusten. Het gaat Lucas kennelijk om
iets anders dan de antwoorden die wij zouden willen hebben.
Waar gaat het Lucas dan wel om?
Waar het om gaat
Het gaat er Lucas om, zo vermoed ik, te laten zien dat wat Jezus Messias had
gezegd, door Hem ook zo wordt geregeld: eerst Jeruzalem (2-8:1), dan Judea (8:2),
dan Samaria (8:1-15), dan tot aan de uiteinden van de aarde (8:26-40). Nu zijn dus
de uiteinden van de (toen bekende) wereld aan de beurt: de Ethiopiër komt van de
uiteinden van de aarde. En wat volgt direct op Acta 8? De roeping van Paulus, de
zendeling van de heidenen. Acta 8:26-40 dient als ouverture op het werk van de
grote heidenzendeling en laat zien hoe Jezus Messias zijn zaak in deze wereld zelf
leidt. Het komt wel goed, mensen!
Een engel komt eraan te pas als boodschapper, de Geest komt eraan te pas om
Filippus’ onderwijs te bevestigen met een plotselinge verdwijning, Filippus in actie...,
hemel en aarde ingeschakeld. Het komt wel goed met het werk van Messias Jezus.
De Ethiopiër reist verder. Vol vreugde.
Hij heeft Jezus Messias leren kennen. Hij las in Jesaja over iemand die als een
schaap ter slachting werd geleid, zich als een lam zonder verzet overgeeft aan
iemand die hem scheert. Iemand die vernederd wordt, die onrechtvaardig wordt
behandeld, gedood, en wat heeft hij bereikt (wie zal van zijn nakomelingen vertellen)? Hij leeft immers niet meer op aarde?
De eunuch begreep er weinig of niets van. Maar na Filippus’ onderwijs en plotselinge vertrek was hij een blij mens. Hij kende Messias Jezus, mede om zijn overtredingen doorboord, om zijn ongerechtigheden verbrijzeld. Hij offerde zijn leven ook voor
zijn schuld en er zijn wel degelijk nakomelingen, Hij heeft veel bereikt: de Ethiopiër
is zelf een nakomeling geworden van Jezus Messias, de gelovige krijgt zijn leven van
Hem (nakomeling). En hij ging zijn weg vol vreugde. Hij hoorde bij de levende en
reddende God. Om Hem te aanbidden was hij naar Jeruzalem gereisd.
Hij zal door Filippus wel in het water ondergedompeld zijn. De dood van zijn
heidense ik, de opstanding van zijn nieuwe ik, de christen, vol vreugde.
Zo weinig onderwijs? Maar we weten niet hoelang Filippus op die wagen heeft
meegereden. We weten evenmin hoeveel de Moorman al wist. Hij had al in Jesaja
gelezen. Op de heenweg naar Jeruzalem misschien ook al.
Het is in alle opzichten een unieke gebeurtenis die Lucas ons vertelt. Hij vertelt niet
om ons allerlei aanwijzingen te geven, of om ons te leren dat de heilige Geest ons
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ook van alles kan ingeven zoals Hij tegen Filippus zei waar hij heen moest gaan. De
Bijbel is geen voorbeeldenboek. Lucas vertelt om te tonen hoe Jezus Messias zijn
zaak in deze wereld vooruitbrengt, om ons blij te maken door ons te laten zien dat
engelen en de Geest in zijn dienst staan om zijn kerk bijeen te brengen. En dat Hij
onstuitbaar is.
Zelfs de vervolger Saulus schakelt Hij in als Hem dat zint (Acta 9).

Slot
Het bestuderen van Acta 1–8 heeft mij grote vreugde en voldoening gebracht. En
me veel geleerd.
Ik wil daar graag nog iets over zeggen.
1. Het wordt voor een gelovige volkomen duidelijk dat Jezus Messias de handelende persoon is. De grote regisseur die gelegenheden schept die zijn dienaren
eenvoudigweg kunnen benutten. Maar die dienaren noemen ook steeds weer
zijn naam. Alle toespraken zijn vol van Hem. Als de Geest mensen in beslag
neemt, gaan ze spreken over Jezus Messias.
2. Lucas vermeldt vele activiteiten van de Geest. Aan het slot van Acta 8 bijvoorbeeld: de Geest greep Filippus. Maar in de toespraken van de apostelen komt
de Geest heel weinig ter sprake. Dat is de Geest ook naar de zin. Het gaat Hem
erom dat Jezus als Messias wordt erkend. Over Hem moet gesproken worden.
3. Het evangelie is niet iets waar je voor voelt of niet voor voelt en even goede
vrienden.
In Jeruzalem wordt de prediking van het evangelie uitdrukkelijk verbonden aan
bloed, vuur en rookwalm en aan Psalm 2, de psalm die spreekt over: stukgeslagen worden als pottenbakkerswerk als je Jezus niet erkent als Messias. Net zoals
Openbaring spreekt over de woede van het Lam. Het evangelie is een ultimatum voor de mensen: wee de vijanden en negeerders van Jezus!
4. Door middel van de bekendmaking van het evangelie voert God Jahweh een
proces. Eerst was het een proces waarin de Joodse leiders worden aangeklaagd
wegens verraad van en moord op Gods Knecht. Er is nog steeds een proces aan
de gang met de Joodse mensen die Jezus niet hebben aanvaard in de beklaagdenbank. Niet wegens moord, maar wegens afwijzing van het getuigenis van de
ooggetuigen, de apostelen, die immers gelegitimeerd werden door de tekenen
en wonderen die ze verrichtten. En het is ook een proces waarin ieder mens
betrokken is: wat denkt u van Jezus uit Nazaret? Het antwoord daarop beslist
over vrijspraak of veroordeling. Zo lag het toen, in de tijd van de apostelen, en
zo ligt het nu nog altijd.
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5. Alle tekenen en wonderen, vooral genezingen, worden verricht zonder vooraf
gebed van de genezer of de zieke. Die genezingen zijn dus niet te vergelijken
met gebedsgenezingen: er werd gecommandeerd of er werden kleren van
Paulus uitgedeeld (Acta 19:11) en de schaduw van Petrus was ook voldoende.
Instantgenezingen moeten mijns inziens streng onderscheiden worden van wat
men gebedsgenezingen pleegt te noemen. De apostelen hadden mácht om te
genezen.
6. Acta 1–8 tekent een heel bijzondere tijd in de heilsgeschiedenis. De moordenaars van Jezus uit Nazaret leefden nog. De grote veranderingen die het
nieuwe verbond (Mat. 26:28; Jer. 31) zou brengen, heeft Jezus tijdens zijn leven
niet aan zijn discipelen willen meedelen. Hij zei: ‘Ik heb jullie nog veel meer te
zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen.’ De Geest die Hij zenden
zou, zou dat doen (Joh. 16:12-16). En langzamerhand ging men door die Geest
begrijpen wat er zou veranderen. Samaritanen er ook bij, alleen via geloof en
doop. En de Ethiopiër er ook bij, alleen via geloof en doop. Stefanus zag nog
veel meer gebeuren: geen eigen land meer, geen tempel, geen heilige stad meer
en Mozes overtroffen door Jezus uit Nazaret. Hij sprak uit wat hij door de Geest
had leren zien, en werd onmiddellijk vermoord. Geen mens die toen vermoedde,
dat ook Chinezen en Nederlanders een even legitieme en belangrijke plaats in
Gods nieuwe volk zouden innemen als de Joden.
Het unieke van die tijd met die grote veranderingen en met die bijzondere
verschijnselen die aan de orde komen in Acta 1–8, moeten we blijven zien. Dan
moeten we niet gaan zeggen: en dus moet dit of dat vandaag ook (kunnen)
gebeuren. Wat de Geest toen kon, kan Hij allicht nog. Wat de Geest deed, was
afgestemd op die overgangstijd en dat moeten we niet nog eens verwachten of
er zelfs maar naar streven. Alles heeft zijn tijd, zei de Prediker.
7. De positie van de apostelen was uniek. Er waren zeer waarschijnlijk meer oogen oorgetuigen dan de twaalf apostelen, inclusief Mattias. We kennen er één bij
name: de man die met Mattias op tweetal was gezet: Jozef Barsabbas Justus.
Maar de twaalf waren apart aangewezen, geroepen, gekozen. Uit de kring
van meer volgelingen. Jezus stelde twaalf van die volgelingen aan als apostel.
Ze moesten Hem vergezellen (zo zegt Marcus dat in 3:14). Die twaalf kregen
de macht om demonen uit te drijven (Mar. 3:15). De macht. Zij zijn met geen
andere mensen te verwarren. Hun namen staan er immers bij (Mar. 3:16-18).
Laten we daar nu toch in vredesnaam bij blijven en die kring niet op eigen
gezag gaan uitbreiden. Paulus zegt immers ook dat aan die tekenen en wonderen en krachten de apostelen te herkennen zijn en te onderscheiden van schijnapostelen en van gewone gelovigen (2 Kor. 13:12).
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8. Vervuld worden met de heilige Geest, dat kon in die tijd en dat kan nu nog.
Het ging in die tijd gepaard met opzienbarende verschijnselen. Dat is prachtig
geweest: in een tijd van overgang moet je duidelijk weten waar je aan toe bent.
Hoe kon je op de pinksterdag weten dat de Geest niet op het tempelpersoneel
was uitgestort, maar op de Jezus-belijders? Dat werd hoorbaar en zichtbaar
duidelijk gemaakt: geluid en vuur en vreemde talen. Dat maakten honderden
mensen mee en het is ons als feitenmateriaal door Lucas meegedeeld. Dat
hoeven we dus niet zelf ook nog eens mee te maken. Het waren tekenen,
opzienbarend. De mensen kwamen toelopen juist door die tekenen. En de Jezusbelijders wisten zo ook dat ze op de goede weg waren. Aan de andere kant:
het waren ‘maar’ tekenen. Ze wezen ergens anders naar. En dat andere is veel
belangrijker dan de tekenen.
De vraag was: was het wel in orde wat Filippus gedaan had in Samaria: die
half-heidenen zomaar bij Gods nieuwe volk voegen door ze te dopen? Dat was
me even een geweldige stap. Dan worden op het gebed van twee apostelen die
toegelaten Samaritanen vervuld met de heilige Geest..., zodat het merkbaar is.
Simon de ex-magiër merkte het zo duidelijk dat hij dacht: hier kan ik misschien
aan verdienen als ik eerst wat investeer, en hij bood geld. Je kunt toch niet
anders dan concluderen dat die gedoopte Samaritanen opeens ook vlammetjes
op hun haar kregen en/of in vreemde talen begonnen te spreken. Misschien
was er ook wel een geweldige storm. Nou, dat was prachtig: ze merkten dat de
Chef daarboven achter de gang van zaken stond. Nu, dat weten wij dan ook,
want het is ons als feitenmateriaal meegedeeld. Wij hebben het niet nódig
dat die tekenen opnieuw gebeuren. Het waren maar tekenen. Verderop in Acta
staan nog een paar van die bijzondere gebeurtenissen. Dat was nodig in die
overgangstijd. Je hoeft niet uit alles wat de Bijbel ons vertelt, allerlei vrome
dingen te halen voor vandaag. Eerlijk feitenrelaas van Lucas is vroom genoeg
en actueel genoeg.
9. Mijn behandeling van de rede van Stefanus zal bij velen wel niet in goede aarde
vallen. Zeker niet bij Christenen voor Israël.
Op grond van heel Acta en het Nieuwe Testament zeg ik vrijmoedig dat het
land in het Nabije Oosten waar zoveel Joden (en Arabieren!) wonen, als bijzonder of heilig land ten opzichte van andere landen heeft afgedaan. Net zoals
de tempel en Jeruzalem. Ik heb liever dat er in de stad Jeruzalem en overal
in Kanaän veel christelijke kerken gebouwd worden, liever dan een tempel.
God heeft stenen tempels afgeschaft als woning of gebedscentrum of plaats
van offers. Een beroemde moskee in de stad Jeruzalem is niet erger dan een
beroemde moskee in Mekka of Medina of Constantinopel. Kanaän, de stad
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Jeruzalem, de tempel, de offers, de sabbat, de besnijdenis..., ze waren allemaal
niet meer dan tekenen die wezen naar de Messias en zijn volk. Sinds Hij gekomen is, hebben die tekenen hun waarde verloren.
Jezus Messias zei zelf dat de Geschriften (van het Oude Testament) van Hem
getuigen. Het Oude Testament staat vol van het land Kanaän, en vol van de
tempel en vol van die stad Jeruzalem, maar het Oude Testament getúigt van
Jezus Messias, ook wanneer het spreekt over land, stad en tempel. Losgemaakt
van Jezus Messias wordt het land bodem, wordt Jood-zijn ras en bloed, wordt
Jeruzalem Babel en wordt een tempel een toren van Babel.
GESPREKSPUNTEN
1.
2.
3.
4.

5.

Bespreek hoe de vervolging juist de verbreiding van het evangelie ten gevolge had.
Kent u daarvan andere voorbeelden? Is dat nog zo?
Wat zijn de ‘magiërs’ van onze tijd? Spreek hierover in het licht van Deuteronomium
18:9-22 en HC, vr./antw. 94-95.
Herkent u, juist met het oog op het verhaal over Simon, het belang van spreken en
luisteren tegenover zien?
Hoe denkt u over het bijzondere feit dat een eunuch, die volgens Deuteronomium
23:1 (vs. 2 in NBV) niet in de gemeente mocht komen, een van de eerste nietJoodse bekeerlingen is?
Leg uit waarom Acta, de Handelingen van de apostelen, feitelijk de Handelingen
van Jezus Christus zijn.

125

Ambassadeurs in Jeruzalem

De doop van de kamerling (Rembrandt)
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Ambassadeurs
in Jeruzalem
Bijbelstudie over Handelingen 1-8

Woord &
Wereld
een serie cahiers tot
versterking van het
gereformeerde leven

Het bijbelboek Handelingen, of: Acta, zoals de Latijnse naam
luidt, is een spannend boek. Niet alleen spannend, maar ook
in veel opzichten belangrijk. Bijvoorbeeld voor het debat tussen
‘gereformeerd’ en ‘charismatisch’, en ook in de confrontatie met
allerlei Israëlspeculaties.

Ambassadeurs in Jeruzalem

Ds. W. Wierenga

In dit boekje worden de eerste acht hoofdstukken van de
Handelingen der apostelen uitgelegd.
Toen Jezus naar de hemel ging, begon het werk van de
apostelen namens Hem, als zijn ambassadeurs, allereerst in
Jeruzalem.
Aan de orde komen vragen als:
Wat is profeteren?
Wie is de handelende persoon/personen?
Wat is getuigen?
Hoe leefde de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem?
Wat is de bedoeling van al die redevoeringen in Acta 1–8?

Ambassadeurs
in Jeruzalem
Bijbelstudie over Handelingen 1-8
Ds. W. Wierenga

Bewust is voor de hoofdstukken 1–8 gekozen, omdat in
Handelingen 8 een einde komt aan de gebeurtenissen in
Jeruzalem en daarna Paulus in beeld komt.
Aan dit studiemateriaal over Handelingen 1–8 liggen veertien
preken ten grondslag die de auteur in 2006 maakte.
Dit boek bestaat eveneens uit acht hoofdstukken. Die sluiten
alle af met enkele gespreksvragen ter stimulering van de
bespreking in de bijbelstudiegroep of van de persoonlijke
bijbelstudie.
Ds. W. Wierenga is emeritus predikant van de Gereformeerde
Kerk (vrijg.) van Helpman en woont te Midlaren.
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