
          


 BACKPACKEN  IN  DE  TRACKS   VAN    DE    EERSTE                                       
                             JEZUS VOLGERS 
   
                                   Licht bepakt achter Jezus aan 

 

Voorwoord  

Dit boekje is bedoeld als vervolg op het door hen geschreven boekje ‘Back to basics’,      
te koop in de webwinkel van de Protestantse kerk. Het is een handreiking om jezelf 
individueel of in groepsverband te bezinnen op het proces ‘Back to basics’, naar 
vereenvoudiging in de Protestantse kerk naar 2025 toe. Naar de bron! 

https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/kerk-2025-waar-een-woord-is-is-een-weg/ 
https://www.protestantsekerk.nl/geloofsgesprekgemeente/ 

https://www.boekencentrum.nl/back-to-basics 

Mijn boek ‘Backpacken in de tracks van de eerste Jezus volgers’ neemt het bijbelboek 
Handelingen als leidraad. Veel lees- en studieplezier! 
 
Ds. Jolande van Baardewijk 

https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/kerk-2025-waar-een-woord-is-is-een-weg/
https://www.protestantsekerk.nl/geloofsgesprekgemeente/
https://www.boekencentrum.nl/back-to-basics


Inleiding 

De Protestantse kerk is op zoektocht gegaan: Kerk zijn in 2025.  
Deze tocht of weg heeft maar één wegwijzer: ‘Back to basics’! 
Als we, op onze zoektocht naar ‘Kerk zijn in 2025’, inspiratie zoeken bij de ervaring van de 
vroegste Jezus-volgers, is dat natuurlijk eigenlijk een vreemde zoektocht.  

‘To the future’ is: ‘back to basics, 2000 jaar geleden’?  

‘Back to the future’, de naam van een bekende Stephen Spielberg-film. Of met een variant 
‘Forward to the past’. Willen we met ‘back to basics’ terug naar het verleden? Is het een 
conservatieve move? Wat zoek je eigenlijk bij de eerste Jezus-volgers? 

Om onze zoektocht goed aan te pakken, moeten we eerst focussen op ons doel, onze 
vragen scherp hebben: wat zijn onze vragen nu? En we moeten de haalbaarheid van die 
vragen scherp hebben: is er wel een vergelijking tussen kerk-zijn nu en toen, 2000 jaar 
geleden mogelijk?  

Zoekvragen 
1. Hoe kunnen en zullen we in de toekomst kerk zijn, als de ledenaantallen na de tweede 
millenniumwisseling sinds Christus in het westen zo drastisch afgenomen zijn? We kunnen 
misschien ook in het klein kerk zijn, maar blijf je gemotiveerd, in de schaduw van grote 
aantallen leden? Is er leven in het ‘avondland’? Regelmatig dreigt de vraag: wie gaat er 
het licht uitdoen in de kerk, ons kind of kleinkind of .. wijzelf al? 

2. Hoe zullen we als christenen onze sporen in deze wereld nalaten? Hoe kunnen we stem 
hebben in de samenleving? Kunnen we ook kerk zijn, als we afgeschreven en achterhaald 
als de voorbije middeleeuwen zijn, van de buis gehaald en uit de universitaire studie-
programma’s geschopt? Verbannen uit de beschaafde wereld? Af en toe als museumstuk 
voor de dag gehaald in ‘De wereld draait door?’ 
Kunnen we de samenleving en de politiek nog inspireren en regeerders steunen, als zelfs 
de christelijke partijen vuile handen aan allerlei machtsspelletjes maken en de burger sterk 
verdunde principe’s op milieu- en humanitair vlak voorschotelen? 

3. Hoe moeten we ons kerkelijk leven nu organiseren? Hoe kunnen we zelf geïnspireerd 
blijven en waarmee zijn we ook aantrekkelijk voor anderen? Welke kerk, wat voor een kerk 
laten we onze kinderen na? Doen alle uiterlijk zichtbare kanten van kerk zijn, als 
gebouwen, orgels, preekstoelen, ambten en kerkorde er toe? Als ze binnen onze generatie 
tot stof vergaan, hoe organiseren we ons dan of hoeft dit dan niet meer? 
Kunnen we ook kerk zijn, als we thuis zouden samenkomen, zoals ooit de kerk begonnen 
is? Is straks de pioniersplek de enige vorm van kerk zijn en redden we ons daarmee? 

De haalbaarheid van deze zoektocht 
Het wordt een rare speurtocht, als we voor ons kerk-zijn anno 2018 een vergelijking in het 
NT willen vinden, laat staan inspiratie voor nu. 
 
Want aan de ene kant is het natuurlijk onmogelijk een match te vinden met gemeenschap-
pen Jezus-volgers, omdat die in de tijd beschreven in het NT niet langer dan 40 jaar 
bestaan. Als de eerste boeken die tot het NT leidden, rond 50 geschreven worden en er 
gemeenschappen christenen groeien, zijn de eerste ooggetuigen al van middelbare 
leeftijd, waarschijnlijk toen bejaard en die eerste gemeenten hooguit 30, 35 jaar oud.     



Het zijn vooral eerste generatie Jezus-volgers en maar af en toe lezen we over een volger, 
die al ‘tweede generatie’ christen is: Timotheüs bijvoorbeeld. De eerste blogs, die van 
Marcus en Lucas, zijn van volgers, die Jezus niet vanaf het eerste uur gevolgd hebben, 
maar door navraag bij ooggetuigen onder de indruk geraakt zijn van Jezus. 

De meeste gemeenten in ons land zijn toch gauw een 40 tot soms wel 400 jaar oud.     
Heeft ook maar iemand van ons een tijd meegemaakt, dat er géén Jezus-volgers waren 
en mensen zich bij bosjes lieten dopen?  

Er zijn tijdgenoten van ons in de jaren zeventig van de vorige eeuw bij de Jezuskinderen in 
Amsterdam geweest, die wel deze ervaring hadden: een enthousiaste groep die Jezus in 
de hippietijd als het ware opnieuw ontdekten! Onder hen waren singer-songwriters als Elly 
en Rikkert Zuiderveld. 
De rest van de Nederlandse christenheid noemde toen de Jezuskinderen een ‘sekte’ of 
‘beweging’.  Het woord ‘kerk’ mocht deze groep niet krijgen.  

Kerk, een vies woord. 
Vandaag, 2018, is ‘beweging’ of ‘volger-stroom’ een compliment. Heb je veel volgers op je 
Twitter, je Instagram, Snapchat- of Facebookpagina, dan heb je publiek, word je gehoord 
en ben je interessant. 

‘Kerk’ daarentegen is een beladen woord in dit millennium. Het klinkt velen naar een 
‘machtsbolwerk uit de Middeleeuwen’, een ‘instituut’, ‘achterhaald pakket mythische 
verklaringen van mysteries, die sindsdien natuurwetenschappelijk zijn opgehelderd’, 
’manipulatief doorgeefluik van starre dogma’s’, een ‘dekmantel voor misbruik’ en meer 
dergelijk fraais. 

Eigenlijk zijn de woorden ‘beweging’ en ‘kerk’ in vijftig jaar van plek verwisseld: was een 
‘beweging’ 50 jaar geleden ‘een sekte’ en geen kerk, nu is ‘de kerk’ een ‘sekte’ en 
waarschuwen mensen elkaar voor dit polariserend, intolerant en tot godsdienstoorlog 
aanzettend bolwerk. We kunnen in ‘kerkvernieuwing’ met woorden als ‘kerk’ niet veel. 
Los van de betekenis van ‘kerk’; ‘kuriake’, dat is ‘van de Heer’. 

Als we revitalisering zoeken voor gemeenschappen van Jezus-volgers, zullen we nieuwe 
woorden moeten zoeken om aan te duiden, dat we in gemeenschapsverband of via een 
groep Jezus-volgers anderen en onszelf willen inspireren met verhalen over Jezus. 

Terwijl er dus aan de ene kant geen vergelijk voor ons is met gemeenten in het nieuwe 
Testament, die ouder dan 35 jaar zijn, is aan de andere kant het zoeken van Jezus-volgers 
in gemeenschapsverband naar inspiratie natuurlijk wel ‘van alle tijden’: er zijn nu 2000 jaar 
geweest sinds de eersten tijdloze, blijvende waarde ontdekten in Jezus’ mens-zijn: dat is 
toch een lange tijd? Deze ervaring moet óns, die nu zoeken toch wel íets te bieden en 
zeggen hebben?  

Jezus’ basics 
Jezus’ mens zijn en zijn ongeëvenaarde gang door zijn eigen tijd, in de context van een 
wereldrijk in de oudheid, het Romeinse rijk, is té fascinerend en indrukwekkend om geen 
sporen van eerste Jezus-volgers in het nieuwe Testament na te laten. Tot de dag van 
vandaag zien we nieuwe ‘Jezus’-films ontstaan, bijvoorbeeld op Netflix de pakkende film 
‘Risen’. Ook ‘Jesus Christ Superstar’ wordt nog steeds jaarlijks opgevoerd worden als 
musical en als film op Pasen uitgezonden. Nu slechts voor een tientje voor bezoek aan de 
musical; met nog steeds Ted Neeley in de hoofdrol! Had Jezus maar 3 jaar voor zijn 



publieke leven en optreden, 
Ted Neeley in de Jezus-rol al 
45 jaar! 

Daarnaast is ‘The Passion’ een 
nieuwe jaarlijkse hit, een 
massa event dat nog steeds 
aan populariteit wint. 

We zullen daarom in het 
rondtrekken in de sporen van 
Jezus’ eerste volgers als 
backpackers licht bepakt 
meezoeken naar wat nú 
vandaag in zijn mens-zijn voor 
ons van tijdloze betekenis is; 
zo maken we de beweging van       

                                                                                              toen naar nu.  

En wat is een backpacker? Steekwoorden zijn: geen ballast meeslepend, open voor avontuur, steeds nieuw 
perspectief zoekend, ondernemend,  contact leggend, bliksembezoekjes wel en langdurige logeerpartijen niet 
want de tocht lonkt, moedig, flexibel, vol aanpassingsvermogen, ongebonden aan plaats en tijd, open voor 
meeliften op anderen, zonder zorgen de wereld door, reislustig en ga maar door.

Jezus’ context 
Maar ook zoeken we naar hoe Jezus in het goed geplaveide wegennet van het Romeinse 
rijk de vruchten plukte van de ontwikkelingen van zijn tijd; en zo maken we de beweging 
om Jezus’ eigen geschiedenis en oorsprong binnen zijn tijd te bekijken. Ik noem een paar 
van deze ontwikkelingen. 



                    1. Allereerst is in het jaar 30 AD Grieks al 300 jaar de ingeburgerde, algemeen 
gebruikte wereldtaal; specifiek: Hellenistisch Grieks. In dit ‘straat-Grieks’ van toen, 
ingevoerd door Alexander de Grote, is ook het Oude Testament dan alweer eeuwenlang 
vertaald. Je kunt de status van dit Grieks vergelijken met het Engels als wereldtaal nu. 

In ditzelfde straat-Grieks is ook het Nieuwe Testament deels geschreven en deels 
vertaald. Jezus en zijn volgers spraken namelijk Aramees, een nóg oudere wereldtaal dan 
het Hellenistisch Grieks. Aramees was de handels- en internationale taal in het midden 
Oosten sinds de verovering van Israel door Babel en de machtsovername van het 
Babylonische rijk door de Perzen in de zesde eeuw voor Christus.  

                     2. Naast de wereldtaal van toen is er het al genoemde Romeinse wegennet, 
waarin alle wegen naar Rome leiden. Wat een wereld-mogelijkheden voor het delen van 
Jezus’ verhaal! 
Jezus kun je, als je een omschrijving binnen zijn tijd zoekt, een rondtrekkend rabbijn, een 
onderwijzer noemen. Omschrijvingen sinds de hippietijd in de vorige eeuw zijn: ‘hippie’, 
samen met anderen op hippy trail, ‘goeroe’ met volgelingen. Een ‘backpacker’? 

                   3. Er is ook de ‘wereldwijde’ belangstelling voor monotheïsme, eengodendom, 
in de wereld van toen. De oude vruchtbaarheidsreligies zijn dan ‘failliet’ of ondergronds 
gegaan; zo ook polytheïstische godsdiensten. Ze voldoen niet meer.  
Met ‘wereldwijd’ bedoelen we, in de context toen, de wereld rond de Middellandse zee tot 
Noord-Afrika,Europa, India, de Zwarte Zee, dus binnen de grenzen van het Romeinse rijk. 

                     4. En er is het stuklopen in Israel zelf van idealen, door ontmoediging; 
enerzijds als resultaat van tientallen jaren onderdrukking en uitbuiting door de Romeinen; 
anderzijds door ongeïnspireerd geestelijk leiderschap binnen het Joodse volk zelf, dat zich 
autistisch in blauwe* regelzucht van de band tussen de God van het OT en volk Israel 
uitleeft.  

Samengevat: in deze context van Romeinse onderdrukking in een Hellenistisch wereldrijk, 
waarin het oude Testament verspreid en bekend was in een eigentijdse Griekse vertaling 
en mensen makkelijk reisden via een goed wegennet en van ongeïnspireerd geestelijk 
leiderschap in Israel, waarin monotheïsme populair is, is Jezus opgegroeid en komt hij tot 
persoonlijke reflectie en actie. 

Jezus stelt tegenover de ‘blauwe’ * opstapeling hoeveelheid ge- en verboden door de 
Rabbijnen de verfrissende benadering, dat de mens niet óm de regels geschapen is, maar 
de regels om de méns!   
* ‘blauw’ is de kleur van de belastingenvelop, van cijfers; tegenover ‘rood’ als warme kleur 
van het hart. 

Jezus gaat terug naar de kern van het oude Testament: de samenvatting van de tien 
geboden in ‘de liefde’ (Deuteronomium 6:5). Daarmee gaat Jezus zelf ‘back to basics’ om 
te radicaliseren, wat vergeten was, om het stof van de tradities te blazen, om op te frissen 
en te revitaliseren, wat overwoekerd en bijna dood geregeld was. 

De aanwijzingen in de Thora, in het oude Testament zijn als groeiwijzer of route door God 
gegeven om de mens te helpen groeien en in het licht van Gods liefde te helpen leven. En 
om je te leren dat wat je jezelf gunt en zou willen geven,  je ook een ander moet gunnen 
en geven. Dat je pas God en je medemens kunt liefhebben, als je ook jezelf wilt liefhebben 
en in Gods ogen accepteert. 



Jezus slaat daarmee een kruisverbinding tussen God aan de ene kant en de mens in zijn 
verhouding met zijn Schepper en medemens aan de andere kant, verticaal én horizontaal. 
Aan diezelfde kruisverbinding, aan zijn radicalisering van de echte bedoeling van de 
Thora, líefde, sterft Jezus: aan zijn basics, zijn idealen, aan zijn geloof, zijn hoop en liefde 
voor deze wereld en zijn bewoners, als schepping van God.  
Jezus sterft aan zijn liefde voor kwetsbaren,  kinderen, outsiders, vrouwen en zij die door 
de samenleving uitgespuugd of gestigmatiseerd worden. Jezus gaat tot het uiterste voor 
zijn basics. 
En last but not least: Jezus’ basics zijn door zijn persoon zelf het meest geradicaliseerd: 
Hij is in persoon Gods liefde, die in deze wereld uitgestort wordt; zijn zelfopoffering voor 
zijn vrienden, zijn kracht in eenvoud, zijn macht in kwetsbaarheid. 

Hierdoor raken de volgers van Jezus voor tijd en eeuwigheid onder de indruk van deze 
mens, deze God-bevlogene, die eens en voor altijd de aarde met de hemel verbond,       
de schepping met de Schepper, gezonden en terug gehaald door God.  

Wij, op onze beurt, 
geo-cashen, 
trekkend over de 
aarde, op zoek 
naar goud en 
schatten, naar het 
elixer om eeuwig 
te kunnen leven, 
naar de bron van 



de eeuwige jeugd, de steen der wijzen, het verzonken Atlantis en hoe alle paradijs-
zoektochten al niet méér heten …  
En al die tijd zijn de coördinaten recht onder onze neus en bevindt zich hét levenselixer 
aan de voet van Jezus’ kruis en graf. Daar ligt de pot met goud onder de regenboog: het 
gaat radicaal en alleen om de liefde! 

Handelingen: bliksemontmoetingen als kettingreactie op Jezus’ blikseminslag 

Het goud van bijbelboek Handelingen zit ‘m zeker in Jezus’ bijzondere levensgang en in 
zijn betekenis voor de hele wereld. Maar zoals Jezus’ leven als een blikseminslag in deze 
aarde is ingeslagen, zo blijken - in Jezus’ sporen - óók zijn volgers bliksem-ontmoetingen 
met grote gevolgen te hebben. De bliksem slaat in en .. de elektriciteit slaat over! 

Bliksemontmoetingen van grote kracht, kort en op kruispunten; met enorme reikwijdte.  
De tocht die mensen in Handelingen afleggen, is na zo’n bliksemontmoeting niet meer 
dezelfde: getekend door Jezus trekt men verder. Vaak gedoopt in de Geest van Jezus, 
met onderdompeling in water, en al. 

En juist dit bliksemkarakter van de ontmoetingen door Jezus heeft ons in deze vluchtige 
tijd van korte verbindingen veel te zeggen. Sommigen noemen onze tijd een ADHD tijd.    

In langdurig bestaande christelijke gemeenten hangt men - uit reactie, uit protest tegen 
deze tijd- aan langdurende verbindingen en verschanst men zich soms graag, haaks op 
deze tijd, in conservatisme. Een begrijpelijke neiging. Maar het christendom komt niet tot 
nieuw leven ofwel ‘revitaliseert’ niet door van christelijke gemeenten een tégencultuur te 
maken. Ergens ‘tegen’ zijn helpt namelijk nooit, als je ergens nieuw leven in wilt blazen. 

Wat zijn ook weer de kenmerken van een backpacker O ja: flexibel zijn, geen onnodige 
houvast of ballast meeslepend, aanpassend. 
Ook Jezus verspilde geen woorden aan de cultuur van toen, ook als wij hoofdschuddend 
zien, hoe de Romeinse centurion in Lucas 7 Jezus om genezing van ‘zijn jongen’ vraagt. 
Wat was dat wel voor een relatie, zeggen we met een bedenkelijk gezicht? Was het wel 
een eigenaar-eigendomsrelatie of ging die verder…? Maar Jezus gaat daaraan voorbij 
direct naar de kern: geloven is een enorm vertrouwen laten zien! 

 De hang naar 
monogamie,  een 
relatie voor het hele 
leven, is een mooie 
en kan zeker met 
de Bijbel in de hand 
verdedigd worden: 
haaks op snelle 
wisseling van 
contacten en op 
enorme relatie-
variatie van nu.  
Maar aan de 
gangbare cultuur 
van nu, die van 
‘seriële 
monogamie’, is 



misschien óók aan te haken.  
De hang naar oude tradities binnen het Christendom is verrijkend, als die traditie 
inspirerend werkt. Maar verfrissen deze oude tradities ook echt?  Voor velen is 
conservatisme, als tegencultuur, géén openende en revitaliserende sleutel tot Jezus.  

Komen we voor en door conservatisme wel in de benen? Gaat je hart daarvan sneller 
kloppen en ga je daarvan bloeien en openen? Als dit niet het geval is, zoals voor de 
meeste gelovigen, dan moeten we ‘back to basics’ dus niet invullen als: terug naar de 
traditie van vroeger.  
Deze vragen gaan dus over de relatie tussen ‘cultuur’ en ‘back to basics’.  Komen we door 
tegendraadsheid en conservatisme, allebei cultuuruitingen, tot Jezus en via Jezus tot 
God? Als dit niet zo is, is een tegencultuur en conservatisme niet de back to basics-
beweging die we zoeken. Uiteindelijk moeten we nog radicaler, voorbíj cultuur, op zoek 
naar de bron; naar Jezus’ basics.  

Back to basics als context voor de titel van dit boek 
Hoe dan? Wat de titel en opzet van deze serie betreft: ‘back to basics’ is de eigentijdse 
vertaling van de leidende leus in de tijd van Humanisme en Reformatie, namelijk ’ad 
fontes’; de gang naar de bron, naar de eenvoud, naar de kern om af te pellen, wat van die 
kern is gaan afleiden. Een deconstructie.  
In Humanisme en Renaissance sloeg de leus ‘Ad fontes’ op de terugkeer naar de 
klassieken en naar de taal en 
cultuur van de oudheid.  
Voor de Reformatie hield de 
leus ‘Ad fontes’ vooral in: 
‘back to the future’, 
vergelijkbaar met onze 
zoektocht nu! Hoe worden 
we wakker, opgefrist en 
komen we tot de bron, Jezus 
zelf? Om de zoveel jaar is 
zo’n gang nodig; en op te 
vatten als een hang naar 
hervorming of reformatie, 
naar een reveil. ‘Reveil’ is 
een Frans woord. We 
zouden in de wereldtaal van 
nu zeggen: een wake up-
call voor de kerk.  

De titel ‘Backpacken in de 
tracks van de ‘Handelingen’, 
de praktijken van de eerste 
Jezus-volgers’ is een 
programma. Het hele boek 
Handelingen is eigenlijk een 
programma en zelfs een 
communicatiestrategie van 
Jezus zelf. In het eerste 
hoofdstuk geeft Jezus zijn 
volgers een toekomstvisie in 



de vorm van een opdracht met een strategie mee:‘Als de heilige Geest over jullie komt, 
zullen jullie kracht krijgen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria tot 
aan de einden van de aarde’. Handelingen 1:8. 

Backpacking to basics doe je licht bepakt. Niet teveel meeslepen de toekomst in.  
Afpellen of ontspullen is iets anders dan ontmythologiseren, wat mij betreft. Het helpt niet 
te zeggen, dat wat je mee moet nemen op je reis ‘niet echt’ is. Naar de kern of de bron 
gaan is een reis om het belangrijkste te ontdekken. Het is ook een reis, die je niet te 
zwaarbeladen moet willen maken. Probeer maar eens met een koelkast op je rug naar 
Santiago de Compostela te trekken! Die reis is zonder loodzware bagage al pittig genoeg 
en vergt álles van je.  
  
De vragen van de Protestantse kerk van nu naar 2025 toe zijn: hoe zijn we voortaan kerk? 
Gaan we in onze organisatie in de verindividualiseerde cultuur mee of daar juist tegen in? 
Gaan we in de cultuur van korte termijn commitments mee, door een nieuwe ambtsvisie 
en -organisatie te ontwikkelen of gaan we dwars op de tendens tot lichte, korte 
verbindingen en lichte verantwoordelijkheden onze oude ambtsvisie consolideren?  

Toen ikzelf jong was en in 
de na-hippietijd mijn 
interesse in geloof en 
theologie ontwikkelde, 
ervoer ik al, dat de kerk 
steeds weer op 
kruispunten stond om 
ofwel een museum te 
runnen van oude 
gebruiken ofwel nieuwe 
wegen en vormen te 
zoeken. In de zeventiger 
en tachtiger jaren van de 

vorige eeuw was bijvoorbeeld Youth for Christ met het blad 
‘Aktie’ een poging tot revitalisering. 

De sfeer in tekeningen en inhoud was vergelijkbaar met het 
hippieblad Onkruid: maatschappij-kritisch en op zoek naar 
een beter leven.  



Is de Protestantse kerk nu, veertig jaar later, een maatschappijkritische beweging of een 
museum? Eigenlijk is het kruispunt en de zoekvragen voor de kerk vergelijkbaar met toen.          
 Welke kant gaan we op? 

Hoe gaan we om met onze naar de binnen gerichtheid als kerk en met onze 
institutionaliseringsdrang? Hoe breken we daaruit en kunnen we dit uitbreken wel 
organiseren? Is een andere geest, andere mentaliteit wel maakbaar? En is veranderen 
hetzelfde als: meebewegen? Is groei positief te duiden als: ‘moed’ en ‘blijk van karakter’? 
Of juist als het tegenovergestelde: als ‘karakterzwakte’ en ‘geloofsafval’? Daarover 
verschillen christenen vaak al van mening. Als de Nederlandse samenleving al zo moeilijk 
afscheid van het zwarte van Piet kan nemen, hoe moeilijk zal dan de kerk niet van het 
orgel scheiden, als kerkgebouwen en orgels onbetaalbaar worden? 

Hoe gaan we in op de vragen en behoeften van de cultuur, waarin we kerk zijn? Hoe gaan 
we in op de vraag om een inclusieve houding van de kerk naar mensen uit alle rassen, 
huidskleuren, volken, religies en geaardheden? Een duidelijk hoorbaar verzoek vanuit de 
Nederlandse bevolking klinkt, een behoefte aan een duidelijke denkrichting van de ‘kerk’  
ten aanzien van oorsprongs- en zingevingsvragen. ‘Kerk’ of welk woord we daarvoor ook 
vinden… 

Hoe gaan we om met onze naar binnen gerichtheid als kerk en met onze 
institutionaliseringsdrang en onze blauwe neigingen? Hoe breken we daaruit en kunnen 
we dit uitbreken wel organiseren? Is een andere geest, mentaliteit wel maakbaar? En is 
veranderen hetzelfde als: meebewegen en groei positief te duiden als: ‘moed’ en ‘blijk van 
karakter’? Of juist als het tegenovergestelde: als ‘karakterzwakte’ en ‘geloofsafval’? 
Daarover verschillen christenen vaak al van mening. Als de Nederlandse samenleving al 
zo moeilijk afscheid van het zwarte van Piet kan nemen, hoe moeilijk zal dan de kerk niet 
van het orgel scheiden? 

Hoe gaan we in op de vragen en behoeften van de cultuur, waarin we kerk zijn? Hoe gaan 
we in op de vraag om een inclusieve houding van de kerk naar mensen uit alle rassen, 
huidskleuren, volken, religies en geaardheden? Een duidelijk hoorbaar verzoek vanuit de 
Nederlandse bevolking en een behoefte aan een duidelijke denkrichting ten aanzien van 
oorsprongs- en zingevingsvragen.  

Inleiding op Handelingen vanuit ‘back to basics’ 

Wat onze cultuur van individualisme betreft, geeft Handelingen twee antwoorden:              
1. Jezus’ volgers delen wat ze hebben met elkaar en met wie het nodig heeft en dat alleen 
uit vrije en warme behoefte, niet om te scoren of om bij de club te horen of om te delen in 
de populariteit of goede reputatie van deze club: Handelingen 2 en 3.  

2. Tegelijk maakt Handelingen zonneklaar, dat het kiezen voor Jezus een individuele, 
persoonlijke keus is, die je met je hart maakt, volledig, eerlijk, transparant en authentiek. 
Een backpacker deelt onderweg met tijdelijke reisgenoten ook tips, t.a.v. goedkoop logies, 
een goed bed of maaltijd, of de route-weetjes. Óf je deelt 100% óf je deelt niet, want als je 



half kiest, word je als Ananias en Saphira ‘feet first’ afgevoerd.. ‘Feet first’ duidt op de 
horizontale wijze, waarop ze het pand verlaten, niet vrijwillig. 

Wat korte termijn-denken en -commitments betreft: Paulus’ roeping is voor áltijd, voor het 
léven, zie Handelingen 9. Evengoed hoor je daarnaast van sommige door Jezus geroepen 
volgers amper tot niets meer. Van Filippus hoor je twee keer in Handelingen 8 en van 
Nathanael in het nieuwe Testament na zijn roepingsverhaal. Hebben ze nooit die innerlijke 
stem meer gehoord, was de roeping van korte duur? Of onttrekt de beschrijving door 
Lucas hen aan ons oog en moeten we ons oordeel of onze indruk niet laten leiden door 
schijn? Zowel Thomas  als Nathanael van wie we in Handelingen ook niet meer horen, 
duiken volgens de buitenbijbelse traditie op in India, waar ze de kerk daar stichten. 

Als het om blauwe (kille) regelzucht en institutionalisering gaat (de energie die heengaat 
met regelen en regels bedenken), dan is Handelingen 10 een streep door dit alles: een 
van Boven geregelde ontmoeting tussen de Jood Petrus en de Romeinse centurio 
Cornelius. Het is net té toevallig, dat ze allebei de ingeving krijgen om de deur voor elkaar 
open te doen en over drempels heen te stappen naar elkaar. Dit moet wel een ‘match 
made in heaven’ zijn. 

De Geest dwingt Petrus buiten zijn bubbel, wijder te kijken, om God óver nationale en 
religieuze grenzen te volgen en Christus te delen met een verfoeide, niet-koosjere 
onderdrukker, met een NB voor de onderdrukking verantwoordelijke militair! 

Daarnaast dwingt Petrus’ doop van Cornelius ook de andere Jezus-volgers om in de 
ruimte te stappen en ieder voor zich en als groep te kiezen voor Jezus’ strategie om over 
alle mogelijke grenzen te kijken: dit vinden we in Handelingen 15. De keus van Petrus is 
een individuele, één van Jezus volgen op de manier, die híj van Jezus verstaan heeft. En 
zo Paulus weer op zíjn eigen manier. 

Ondertussen gaat Jezus’ Geest een geheel eigen weg met mensen. De kerk ofwel wij,     
als lezers of luisteraars nu, zijn vaak bezig met onze randproblemen, zoals geldzorgen en 
beheersproblemen: wat te doen met het gebouw, met het orgel, predikant(en), pastoraal 
werkers, met een jongerenwerk(er) en met kinderwerk? 

We maken beleidsplannen, gaan viraal en kiezen moderne communicatiemedia en 
spreken over stippen op de horizon: 
2025 of dichterbij het vierjaarlijks 
beleidsplan.  

Ooit is door God Zelf een stip op de 
horizon gezet. Daarover lezen we in 
Handelingen 2. Jezus’ Geest 
bouwde in één dag een kerk, niet 
van stenen maar uit 3000 mensen, 
mannen en vrouwen, allemaal 
gelijkwaardig. Op één dag! 

Daarna bouwde Jezus’ Geest dóór: 



uit Joden, Romeinen, Afrikanen en Grieken, uit armen en rijken, mannen en vrouwen, uit 
slaven en vrije mensen en uit homo- en heteroseksuelen. Jezus’ Geest betrok gezinnen, 
en dus ook kinderen net zoveel bij Jezus als volwassenen. Oud en jong werd doortrokken 
van Gods verwarmende en verlichtende vuur vanaf die eerste Pinksterdag. Nu zijn we er 
bijna 2000 jaar verder. Zolang er Jezus-volgers zijn, is er toch hoop? Het gaat dan niet om 
het overgebleven aantal Jezus-volgers, maar om de vraag óf er nog mensen door Jezus 
geïnspireerd raken. Als die in ons avondland, het westen, niet groot in aantal zijn, dan zijn 
ze in Afrika en China wél in grote getallen. 
Misschien zijn de immigranten-kerken wel de enige kerken, die de naam waard zijn in 
Nederland: weggestopt onder in Bijlmerflats, van beton, zonder orgels; maar vol 
enthousiast swingende christenen. 

Zolang Jezus of God niet in alle dimensies die God schiep, teruggekomen is, is er toch 
nog tijd om het nieuws van Jezus’ radicale liefde door te geven?? We kunnen stippen op 
de horizon zetten, wat we willen, maar de uiteindelijke stip ligt in niemand anders’ handen 
dan die van de Vader, zoals Jezus in Handelingen 1: 7 zegt: dit is niet aan jullie of zelfs 
niet aan mij, maar aan de Vader om zijn koninkrijk in volle gedaan te vestigen. 

Gespreks- of zoekvragen 

1. Welke zoekvragen herken je voor jezelf, als zoekende gelovige of ongelovige en voor 
de kerk van nu? 

2. Is de kerk zoals je die nu kent in Nederland meer een museum of een 
maatschappijkritische beweging? En waarom? 

3. Wat zijn voor jou de belangrijkste ‘basics’ van het Christendom? Kun je je eigen 12 
geloofsonderdelen benoemen? 

4. Wie is Jezus voor je? Wat van Jezus’ leven en basics maakt op jou het meest indruk? 
5. Wat bevindt zich in jouw backpack? Zie je jezelf als volgeling van Jezus? 



Handelingen 1. De praktijken van de volgers van Jezus.                 
Eerst een opdracht en belofte. Met een communicatiestrategie 


Het boek Handelingen gaat over de belevenissen van de eerste Jezus-volgers, van de 
getuigen die uitgezonden, ‘expats’ worden. Dit wil zeggen: buitenlands gaan werken.  
Eveneens in taal van nu: de vloggers die volgers worden en ‘viral gaan’. In de eerste eeuw 
is de Bijbel af en belandt die in 10-20 eeuwen overal wereldwijd als boek, nu zelfs digitaal! 

‘Handelingen’ is in zijn vorm een geschiedkundig verslag, dat arts en Jezus-volger Lucas 
schrijft voor een onbekende met een verlatiniseerde Griekse naam, Theophilus.        
‘Vriend van God’ of ‘God-liefhebber’ betekent zijn naam.  

Theophilus is waarschijnlijk een in God geïnteresseerde Romein of Griek, een 
hooggeplaatste die kon lezen. In die zin is hij ‘de Romein in het algemeen’: een wereld-
burger die ontwikkeld was en Grieks las, bekend was met monotheïsme (verering van één 
God) en het nieuws van zijn tijd goed kende en volgde.  

Hij wist al van Jezus. Wie weet, had hij het OT in het Grieks gelezen, de Septuaginta. 
Lucas schrijft ook zijn eerste geschiedkundig verslag, ’het evangelie naar Lucas’, voor 
Theophilus. Hij doet dit na nauwkeurig bronnenonderzoek over Jezus. ‘Het evangelie naar 
Lucas’ beschrijft de geschiedenis tot Jezus’ vertrek en afscheid van zijn vrienden. 

Handelingen is dus Lucas’ tweede boek. Deel 2 hoort bij zijn evangelie: nu gaat het over 
de praktijken of acties van de eerste Jezus-volgers, beginnend bij Jezus’ vertrek. Actie! 
 
De Jezus-volgers krijgen in het eerste hoofdstuk een opdracht die tegelijk een belofte is: 
jullie zullen met heilige Geest gedoopt worden en ánderen gaan dopen. In zijn eerste boek 
omschrijft Lucas dit nog als gedoopt worden met ‘kracht van God’. Nu noemt hij deze 
kracht expliciet ‘heilige Geest’. Jezus’ leerlingen zullen opgeladen worden met Geest; 
lichtgevend worden.  
En vervolgens, in de tweede plaats: jullie zijn mijn getuigen zijn, allereerst in Jeruzalem, 
dan in Judea, daarna Samaria en vervolgens over heel de wereld! 

Deze opdracht en belofte is een richting en een doel waarin de Jezus-volgers hem zullen 
volgen, een programma met een viertrapsraket qua reikwijdte: Jeruzalem, Judea, Samaria 
en de hele aarde. Het is een niet echt haalbare opdracht: niet één volger zal binnen zijn 
eigen levenstijd het eind van de aarde halen. Maar een eind komen ze wel, tot in Europa 
zoals Rome en tot in India en Afrika toe. 

Jezus volgen, over Hém vertellen en in Zíjn naam mensen dopen zal vanuit Jeruzalem 
gebeuren en beginnen: dáár zal de heilige Geest aan de gezonden volgers gegeven 
worden, dáár zullen zij met kracht opgeladen worden. Jeruzalem is de plek. De plek waar 
Jezus gestorven en opgestaan is, waar dood en leven dicht naast elkaar liggen. 

De heilige stad omdat op het moment van Jezus’ vertrek en het schrijven van Handelingen 
de tempel van God nog dagelijks de plek van de dienst aan God is. Hoewel het voorhang, 
het gordijn tussen heilige en allerheiligste van de tempel al gescheurd is. 
Hoewel de offerpraktijk al afgerond is. Volbracht. 



Vanuit Jeruzalem moet de trektocht van Jezus’ volgers over de aarde beginnen. Daarna 
heel Judea, de wijdere cirkel om Jeruzalem, vervolgens Samaria, het middelpunt van het 
oude tienstammen-rijk, dan Antiochië en vervolgens het verdere buitenland, de hele aarde, 
Gods schepping in de wijdste zin van het woord.  

Er is een weg, een spoor van Jeruzalem naar Rome zichtbaar in Handelingen, waarbij tot 
en met hoofdstuk 12 de weg naar Antiochië leidt en vanaf 13 de weg van Antiochië naar 
Rome. In de eerste twaalf hoofdstukken staat Petrus juist centraal, in het vervolg Paulus.    

Dit staat ook voor déze beweging: eerst gaat het nieuws over Jezus naar de Joden, 
daarna naar de rest van de wereld. Het aannemen of afwijzen van Jezus als Messias door 
Joden is de eerste stap; daarna, geleid en gestuurd door Gods Geest en door het gevolg, 
namelijk afwijzing, verbanning uit synagogen en Jeruzalem, gaat het aanbod van het 
nieuws, in het Grieks: het Evangelie, naar de héle wereld.  

Rondom Jezus vallen beslissingen en keuzen; maar wie ééns vijand was, kán vriend 
worden, als God ingrijpt: Paulus wordt van vervolger ‘apostel’. Al noemt hij zichzelf een 
misbaksel, een mislukt en niet erg waardig apostel. Hij wordt ook niet de nieuwe twaalfde 
man, nadat Judas zich het leven benomen heeft. Nee, in plaats van Judas wordt een 
andere leerling van Jezus als twaalfde man gekozen, na loting. Paulus is eerder de 
dertiende, het reservewiel aan de wagen, een ongeluksgetal.  

Lucas beschrijft de tijd ná Jezus’ opname in Gods dimensie als ‘de tijd voor doorvertellen 
van het goede nieuws’, als 'de tijd van de kerk'. Het is een tussentijd, een overbrugging en 
een actief afwachten van Jezus’ terugkeer. Ondertussen brengt Jezus’ Geest actief de 
apostelen (uitgezondenen) op de been: in beweging voor het uitroepen van Jezus als 
Koning, Verlosser en vervulling van de oude profetieën. Wat in Jezus begon, beschreven 
in het evangelie naar Lucas, wordt in Handelingen voortgezet, afgemaakt, onderstreept en 
als reddingsgeschiedenis verder door beschreven. 



Dat een kerk niet zomaar iets is, niet een zomaar van de één op de andere dag bedachte 
constructie of spontane beweging, blijkt uit Jezus’ opdracht. Véértig dagen blijven zijn 
vrienden en leerlingen samen wachten na Jezus’ vertrek, een symbolische tijd met 
verwijzing naar de veertig jaren in de woestijn en Jezus’ eigen veertig woestijndagen.      
Op die beloofde kracht, een heilige Geest.. Dan kómt Jezus op totaal nieuwe manier, 
vierdimensionaal, als een kracht, licht, een vuur over en in hen. Een blikseminslag op 
totaal onvoorziene manier.  

Zo komt Jezus in zekere zin al terug, in plaats van beperkt door tijd en ruimte, twee 
dimensies, nú in Zijn verbindende, meerdimensionale leidende Geest. Veertig dagen van 
wachten voor zijn vrienden, van voorbereiding en bidden, van terugtrekken uit de drukte, 
uit de wereld en van zich focussen op wat God gaat doen. Misschien tijdens vasten en 
weggeven, ontspullen ook. 

Zoekvragen: 

1. Welk beeld helpt je het meest om de volgers van Jezus te omschrijven: een familie, 
een slagorde of legereenheid, een beweging of een politiek systeem of een kabinet? 

2. Hoe omschrijf je Jezus’ opdracht voor jezelf, de opdracht is om op er op uit te gaan, op 
pad met het goede nieuws van Jezus? Hoe zie je jezelf dit uitwerken op dit moment? 

3. Hoe omschrijf je Jezus’ Geest? Een kracht of een persoon?  
4. Jezus’ aanwezigheid is vaak kort met groot effect, zoals zijn afscheid op die berg bij 

Jeruzalem. Wat zegt dit je over contacten, die door Jezus geïnspireerd zijn? Wat zegt 
je dit over de manier, waarop Jezus’ volgers nu leven en aanwezig zijn in de 
samenleving?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



Handelingen 2 -5    Individualisme of eerlijk zullen we alles delen?  

De wrijving tussen de neigingen van ‘individualisme’ tegenover ‘collectivisme’, deze 
wrijving is een thema in de cultuur nu. Wanneer kom je voor jezelf op en je individualiteit 
en wanneer schik je je in het grotere geheel, de groep, de samenleving? 
Voor ons is in onze zoektocht naar back to basics daarnaast de spanning boeiend rond de 
vraag: waarmee halen we als christenen de toekomst? Overleven we met authentiek, 
desnoods eenzaam alleen christen-zijn of met traditioneel, dat was ‘groeps’christen zijn? 

Het is natuurlijk een ernstige versmalling om een bespreking van deze hoofdstukken 2-5 in 
Handelingen alleen tot deze thema’s te beperken. Maar dit boek pretendeert geen 
exegese van Handelingen te geven of zelfs maar een totaaloverzicht. Het is een 
vertaalslag van thema’s in Handelingen naar het nú, om ons te helpen kerk nú, naar 2025 
te kunnen zijn; om ons te helpen backpacken in navolging van Jezus, zoeken naar zijn 
basics, wat voor Jezus genoeg was. 

Handelingen 2 begint met ‘delen’: de vlammen slaan van Jezus’ volgers af, als de beloofde 
heilige Geest over hen heen komt! De vlammen slaan hén niet alleen uit, maar de 
vuurtongen verdelen zich ook over anderen en als Petrus aan deze ervaring - pas in 
tweede instantie! - woorden geeft, deelt hij het goede nieuws met wie er maar bij is.  

Maar wel op aanvraag! Pas als de vraag gesteld is, ‘hoe kan het, dat wij waar ook 
vandaan ter wereld en welke taal we ook spreken, deze mannen allemaal kunnen 
verstaan?’  Niet ieder stelt vragen na dit indrukwekkend verschijnsel. Als omstanders zich 
sceptisch uitlaten over het wel heel vroege tijdstip voor dronken zijn, citeert Petrus de 
oude profetie van Joel: over ons is de geest 
van God uitgegoten!  

Dát is pas delen. God gaf in Jezus al alles 
wat te geven was en nu giet God de geest 
van Jezus ook nog eens over ons uit. Daar 
blijf je toch niet jezelf of koud onder? Dan 
slaan de vlammen je toch uit! 

Die Geest waarin Jezus’ volgers 
ondergedompeld zijn, maakt dat alle 
omstanders er meer willen weten, hier deel 
van willen uit maken. Zij worden gedoopt 
en dat zijn er wel 3000 die dag! Dát zijn 
nog eens spectaculaire aantallen. 
Van die eerste gedoopten wordt gezegd, 
dat ze bij elkaar bleven en alles deelden, 
wat ze aan bezit hadden. Ze verkochten 
wat ze hadden, gingen ont-spullen en 
delen met wie wat nodig had. Ook deelden 
ze brood en maaltijden; niet mopperend en 
knieperig, omdat ze zelf daardoor minder 
hadden. Welnee, ze hadden er plezier in 
om zelf met minder te leven, om basic te 
leven! Deze groep die zo ondergedompeld 
was in Jezus’ Geest, trok nogal wat 



anderen, waardoor het aantal Jezus-volgers alleen maar groter werd. 

Het was waarschijnlijk een vorm van focussen voor hen, een uiting van jezelf opschonen 
door te ontspullen en om beter je te kunnen concentreren op wat het belangrijkst is. Ik 
snap dat wel een beetje. Als je veel hebt, ben je zo veel tijd bezig op je spullen te passen, 
die schoon te moeten maken, te verzorgen of te verzekeren en te onderhouden.  

Daarnaast is geld ook maar lastig: het daalt in waarde, met de ups en downs van de 
economie. Zomaar heb je niets aan sparen en dan moet je je weer in beleggen gaan 

verdiepen. Dat dwingt je weer om met andere bezitters uit te wisselen, hoe die dat toch 
slim doen.. en zo ben je al je tijd en energie vóór je er erg in hebt, kwijt aan bezit!  

Ontspullen en opschonen is dus een vorm van meditatie of van gebed, net hoe je het 
noemt. Hun basics of focus was wel Jezus als persoon. Ook al trokken ze niet de wijde 
wereld in en bleven ze bij elkaar, toch deelden ze wat ze maar hadden en trok dat veel 
anderen.  

Petrus en Johannes komen op een dag in de tempel. Daar gingen de Jezus-volgers vast 
nog dagelijks heen voor de gebeden en het zingen. De tempeldienst ging ondanks Jezus 
gewoon door; de tempel was nog steeds een plek voor ontmoeting. Misschien deelden 
Petrus en de anderen met de tempelbezoekers ook hun ervaringen met Jezus. Het moest 
toch in Jeruzalem beginnen, die communicatie van het goede nieuws (1:8). 

Daar ontmoeten Petrus en Johannes een verlamde man, die veertig jaar lang geen stap 
verzet heeft. Veertig jaar is hij dag in dag uit alleen te bedelen bij de tempel gelegd. Om op 
het geweten van mensen te werken. Petrus zegt ook ronduit: 'geld heb ik niet voor je, 
maar wat ik wel heb, geef ik je! In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en 
loop!’  

Niet het minste om met een ander te delen, je geloof, als dit tot zulke gevolgen leidt!  
Toch is dit ons vaker beloofd; lees het eind van Marcus’ blog over Jezus (16:17 en 18),    
Jezus’ woorden volgens anderen: ‘wie tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan 
de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in 
onbekende talen.. en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te 
leggen’. 



Als de genezing van de verlamde, die hen achterna komt, nogal wat kijkers trekt, die 
stomverbaasd naar dit sensationele gebeuren staren, komt Petrus weer tot delen, het 
houdt niet op! Hij deelt weer het goede nieuws, al is dit voor Jeruzalemmers wel even 
slikken. Want dan moet Petrus ook even noemen, dat ze nu wel vol verbazing en 
nieuwsgierig staan te kijken, maar nog niet lang ervoor om Jezus’ marteldood 
schreeuwden. Gelukkig is er goed nieuws: Jezus is opgestaan en ieder kan in Gods 
redding, rust en genezing delen. 

Petrus is nog lang niet uitgedeeld, als hij en Johannes weggesleurd worden door 
tempelpolitie en in de gevangenis gegooid. De dag er op delen Petrus en Johannes met 
de hogepriesterlijke familie hetzelfde goede nieuws: er is een omkeer mogelijk, een verder 
met Jezus gaan! De priesters zien geen kans Petrus en Johannes de mond te snoeren en 
willen zelf in ieder geval niets van Jezus weten. Ze kunnen alleen constateren, dat ze met 
Jezus zelf de mond snoeren en vermoorden, er blijkbaar niet nog waren. 

In hoofdstuk 5 komt het eerste barstje in die enthousiaste groep van inmiddels 5000 
Jezus-volgers.  Hun populariteit gaat blijkbaar een eigen leven leiden .. deze enorme 
groep trekt ook mensen, die er wel bij willen horen en willen delen in de ‘zichtbare 
voordelen’ van horen bij een fijne, blije groep en van mee delen in de voordelen, maar zelf 
niet willen inleveren of ontspullen. Wel doen alsof maar ondertussen de eigen 
bankrekening toch ook blijven spekken. Gaat het nieuw geïnteresseerden dan om de 
basics, om Jezus zelf, of om de buitenkant van kerk-zijn, het populair zijn? 

Ananias en Safira, een stel dat net als Barnabas grond verkoopt en ‘de opbrengst naar de 
kerk brengt’, wordt ontmaskerd als schijnheilig; ze houden de helft stiekem toch achter. 
Het appeltje voor de dorst.. want stel dat die Jezus-volgers uiteindelijk toch niet voor jou 
zorgen, als jij het eens nodig hebt? Maar beter het zekere voor het onzekere nemen. 
Er is niemand die in deze wereld beter voor jou zorgt dan jijzelf, toch? 

Maar met dit vertrouwen op zichzelf in plaats van op Jezus en diens Geest van delen, 
komt er wel een barst in het mooie, pure van deze eerste gemeente. Het stiekeme gedrag 
leidt weer tot liegen, als Petrus er hen naar vraagt. Petrus confronteert hen: je hebt niet 
mensen, maar God zelf bedrogen! En Ananias sterft ter plekke: een hartverlamming?  Wie 
zal het zeggen, Lucas biedt geen verklaring en was nog wel arts. Hetzelfde overkomt 
Safira, zijn vrouw. Een sterk verhaal?  

Delen is niet zomaar iets. Je kunt niet uit jezelf delen, dat blijkt maar weer. Dat kost je 
teveel. Delen doe je, door te beginnen je voor Jezus’ Geest open te stellen. Delen, 
eerlijkheid en openheid is door Jezus iets heiligs. Daarmee sjoemel je niet. For better and 
for worse, in goede en kwade dagen. Dat is pas vertrouwen! 

Dit delen staat haaks op het individualisme van nu, lijkt het. Individualisme als eigenschap 
van mensen nu wordt door oudere kerkgangers vaak ervaren als egoïsme, zelfzucht en 
als gebrek om te willen delen van je tijd, van jezelf. 

Maar is het zo? Gaat het in dit verhaal over Ananias en Safira ook over niet willen delen 
van jezelf en van alles, wie je bent en wat je hebt? 
Wat in het verhaal van Ananias en Safira centraal staat, is authenticiteit in je geloof.       
Niet geloven omdat het iets oplevert, zoals groepsverbondenheid of populariteit of omdat 
de macht bij het grote getal ligt; maar geloven omdat het recht uit je hart komt, waar zich 



Jezus’ Geest een plek gemaakt heeft. Authenticiteit is wel degelijk een sleutelwoord in de 
cultuur van nu. Nogmaals,ik laat andere, grote vragen liggen, die opkomen uit hoofdstuk 5. 
 
Veel twintigers en dertigers geloven niet in God als een Persoon of in Jezus als een mens, 
die God was. Hooguit noemen ze zich ‘ietsist’. Wel vinden ze het heel belangrijk om 
authentiek te leven: vanuit een verlangen naar duurzaam leven en naar eerlijkheid, eerlijk 
delen en eerlijk gunnen, uit verlangen naar zorg voor de aarde. 
Die authenticiteit is een aanhaker voor wie als christen met jongeren aan de praat wil en 
heel herkenbaar voor de Jezus-volger, die licht bepakt op pad wil. 

Het gaat er niet om hoe groot het getal van de Jezus-volgers is. Het gaat niet om de macht 
of het aanzien of om de rijkdom of om de rijke traditie van de Jezus-volgers.  Het gaat er 
alleen maar om, of het geloven echt is. Of het vertrouwen is. Vanuit het hart. Authentiek. 

Daarmee, met het echte, steek je elkaar alleen aan. Daarvan gaat het geloof alleen 
vlammen. Daarvan licht je op, daar word je warm van. Uiteindelijk kun je alleen echt 
samen leven, echt gemeenschap zijn, als je authentiek en eerlijk met elkaar wilt omgaan 
en delen. Als je elkaar wilt vertrouwen. 

Is Jezus’ volgen zo iets heel anders dan welke succesvolle basis onder samenleven ook? 
Is geloven zoiets achterhaalds of onmaatschappelijks als de Nederlandse cultuur de 
mensen nu en vooral de kerk aanpraat?  

Of is de kerk van nu zover van Jezus’ geest vandaan gegroeid, dat de Nederlander in de 
kerk Jezus niet meer herkent? En dat daardoor twintigers en dertigers hun voorbeelden in 
anderen zoeken? In andere wereldverbeteraars, in andere helden? 

Zoek- en gespreksvragen 

1. Wat betekent voor jou ‘authenticiteit’ of echtheid in geloven, doen en zijn? 
2. Als je aan je kinderen of kleinkinderen later in een testament zou willen zetten, dat je 

ze geen geld hebt na te laten, maar graag een levensles mee geeft, wat komt er dan in 
jouw geestelijk testament te staan? 

3. Als je je testament verwoord hebt, staan daar dan oude tradities in, die jij geërfd hebt 
of vooral nieuwe vondsten, ontdekt en opgedaan in je eigen leven? 

4. In hoever is het jou mogelijk om je leven te baseren op ‘vertrouwen’ en op ‘open en 
eerlijk delen’?  

5. Is het je in je relatie mogelijk om zonder vertrouwen of volledige openheid te leven?                                             



Handelingen 8   De toon gezet en Jezus’ strategie in de praktijk 

De toon is gezet in vers 1: alle kersverse Jezus-volgers vluchten Jeruzalem uit. Er is 
vervolging ontstaan; de Joodse leiders hebben de Jezus-volgers uit de synagoge 
verbannen, in de ban gedaan, uit de gemeenschap waarin men opgroeide geschopt. 

Stefanos, een diaken, wordt gestenigd. De angst slaat toe bij de Jezus-volgers en ze 
vluchten alle kanten op. Wat als ik de volgende ben?? Een zekere Saulus, een 
fanatiekeling, een extremist die Jezus-volgers opjaagt en opsluit, komt uit een streng 
Joodse geloofsrichting, de Farizeeën. Hij gaat zomaar huizen langs, arresteert mannen en 
zelfs vrouwen! Waar blijven die kinderen? Dakloos op straat? De cellen raken vol.  

Alleen de twaalf vrienden van Jezus, de kern van de Jezus’ volgers, blijven in Jeruzalem. 
Deze twaalf eerst geroepen vrienden zijn de harde kern van de Jezus-beweging, de 
#members. Daarmee is de kerk nog steeds in Jeruzalem, want ‘waar twee of drie in mijn 
naam bij elkaar zijn, daar ben ik zelf’. Jezus heeft het zelf gezegd. 

De vriend en volger van Jezus die in hoofdstuk 8 de hoofdrol speelt, is Filippus.  
Hij is er al op uit geweest, naar Samaria, als afgezant, ambassadeur van Jezus.  
Is hij nu de eerste, die van Jezus’ volgers Jezus’ communicatiestrategie gaat uitvoeren   
en het nieuws verder dan dichtbij door gaat vertellen? 

Lucas legt in zijn beschrijving het verband tussen de jacht op Jezus-volgers door Joden 
als Saulus en het er op uit trekken van Filippus. Zou hij zonder die opsporingsacties en 
angst voor gevangenschap dan Jeruzalem niet uitgegaan zijn? Zou van Jezus’ 
communicatiestrategie dan niets terecht gekomen zijn? Zo te horen hebben mensen toch 
niet alleen aan het goede genoeg, namelijk Jezus’ Geest, ook een stok achter de deur is 
blijkbaar nodig om in de benen te komen en licht bepakt op pad te gaan, lijkt het. 

In het noorden van Israël heeft Filippus een merkwaardige ontmoeting met een magiër en 
wonderdoener; een man die zich ook Simon noemde, net als Petrus. 

Een heel merkwaardige ontmoeting waaruit blijkt, dat niet alleen de macht van het grote 
getal of de populariteit van de groep of aanzien van de groep Jezus-volgers in plaats van 
een bijverschijnsel een hoofdrol kan gaan spelen, maar dat ook de indruk, die wonderen of 
vervulling met Jezus’ Geest maakt op zo’n magiér een hoofd- en daarmee afleidende rol 
begint te spelen.  

Elke keer dat een bijverschijnsel de hoofdrol krijgt, komt er een nieuwe barst in het zo 
mooie, pure volgen van Jezus. Wonderen doen, daar kun je ook geld voor vangen!  
Maar nee, wat God geeft, is gratis en dat moet het blijven ook. Liever arm en vol van 
Jezus’ Geest dan rijk zijn; want veel bezit, land of geld hebben brengt toch een onzuivere 
vermenging met wat God zomaar wil geven mee. 
  
In vers 26 spreekt een engel, een bode van Jezus, tegen Filippus. Filippus krijgt een 
opdracht. Vaak worden belangrijke opdrachten of boodschappen in oude en nieuwe 
Testament door een engel overgebracht: Filippus, ga de rustige, afgelegen weg van 
Jeruzalem naar Gaza af. 
 
Dat is alles. Geen reden, alleen deze opdracht. 



Als je geo-cashen als hobby hebt, krijg je misschien ook alleen coördinaten mee. Zoek het 
maar uit! 

Zo kun je ook nu de sterke drang voelen te gaan spoorzoeken of een pad, een lange 
afstandswandeling te lopen, onderweg een afslag of route te nemen. Wie weet zelfs de 
camino naar Santiago de Compostella. Om iets te verwerken in de rust van het lopen, om 
ergens duidelijkheid over te krijgen en een beslissing van levensbelang te kunnen nemen. 
Om tot jezelf te komen en er achter te komen, wie je eigenlijk bent. Waarheen je wilt met je 
leven. 

Niet elke drang is een ingeving van Boven, alhoewel je mindere wegen kunt bewandelen 
dan de weg naar Santiago om tot belangrijke stappen te komen.  
Maar Filippus heeft zich er, sinds hij Jezus heeft leren kennen, bij neergelegd. Mijn weg is 
meegaan met Jezus. Maar zien waar dit backpacken nu weer toe leidt! 

Die weg is de afdaling van de hoger gelegen hoofdstad, de heilige stad Jeruzalem, naar 
het westen, de zeeweg. Het is figuurlijk bergafwaarts in dubbele zin: naar Egypte, het land 
van de onderdrukking, het buitenland. Daar waar de volken die God, de god van Israel, 
niet kennen, wonen. 

De zeeweg is ook de weg, die iedereen nam, die van Israel naar Afrika ging. Men moest 
via wat nu de Gazastrook heet en via Egypte Afrika in. De Egyptenaren en Assyriërs 
waren er wie weet hoe lang geleden geweest, allemaal op rooftocht en oorlogspad. Nu 
ging er af en toe een karavaan langs.  
Een weg die in oorlogstijd meer begaan is dan nu. Daarom wordt hij nu de verlaten weg 
genoemd. Lekker rustig rijden; als je de drukke, stinkende herrie achter je wilt laten van 
die zo heilige stad en tempel, kun je hier bijkomen. 

Daarom neemt een machtig man met een mooie wagen deze weg. Hij is in de drukte 
geweest, vlakbij het episch centrum van monotheïsme: de tempel in Jeruzalem! 
Welbekend door die Griekse vertaling van het oude Testament, de Septuagint. De ‘hele 
wereld’ heeft het erover!  

Maar hij mocht de tempel niet in, niet meedoen aan de offerdienst. Hij is hooguit op de 
markt geweest, waar de buitenlanders, de niet-Israëlieten mochten komen. Maar zelfs dat 



durf ik te betwijfelen. Hij is namelijk een eunuch, een ontmande die om die reden een hoge 
positie aan het hof van de Ethiopische koningin mocht innemen, als minister van financiën. 
Volgens de regels van de Thora een geschonden man, die niet dichtbij de heiligheid van 
God mocht komen. Imperfect. Wie heeft die regels bedacht?  En waren die regels voor 
altijd of voor een tijdelijke fase bedoeld? Na al die jaren is het onduidelijk. 

Er is wel een oude belofte, dat een ontmande ooit van God zelf zegen ondervinden zou, 
zelfs meer zegen en een ééuwige naam in Gods tempel, meer dan een vruchtbare man, 
die wel nageslacht kon verwekken, van nature krijgt. In Jesaja 56: 4 en 5. Je achternaam 
doorgeven aan je kinderen is één ding, dat kun je wel, als je vruchtbaar bent en trouwt. 
Maar als je niets hebt door te geven, omdat je niet kunt? Hoe blijf je dan in de herinnering? 
Of is je as dan snel vervlogen na je dood en is het net, of je nooit bestaan hebt? 

Een belofte van Jesaja, die in die Septuagint zou staan; een speciale belofte voor 
ontmanden. Zou deze rijke Ethiopische minister, door die belofte geïntrigeerd, een rol van 
Jesaja gekocht hebben bij de tempel? Dat klinkt wel aannemelijk. Mocht hij als ‘sabbatical’ 
van zijn koningin deze reis maken en dit troostvol boek gaan kopen? Want met dat stuk uit 
Jesaja, waarin de belofte voorkomt, komt hij uit Jeruzalem. In de rust van zijn reiswagen 
probeert hij het te lezen. Gelukkig was die Griekse vertaling nog te koop, die Septuagint! 
Rijkdom is toch wel ergens goed voor. Want duur zal die rol geweest zijn: puur handwerk! 

Hij is nog niet bij hoofdstuk 56 beland. In 53 komt hij namelijk een zin tegen, die hij niet 
snapt. En die hem intrigeert. Het gaat over lijden, over geschonden zijn .. gaat het hier al 
over de belofte, die voor hem bedoeld is? Het gaat over een lam dat geslacht is, een 
schaap dat stom, zwijgend voor zijn scheerders staat. 

En vóór hij het weet, ziet hij naast de stapvoets rijdende wagen een man lopen, die 
geïnteresseerd luistert, hoe hij leest, hardop naar de gewoonte toen. En zomaar flapt die 
rijke minister, snakkend naar duidelijkheid, de vraag er uit in de algemene taal van toen, 
het ‘straat-Grieks’: ‘over wie heeft de schrijver het hier, over zichzelf of over een ander??’. 

Filippus is zo een uur verder, als hij over Jezus begint te vertellen. Waar het hart vol van 
is.. Het slot van deze onverwachte, niet gezochte bliksemontmoeting is, dat de Ethiopiër 
vraagt: ‘kijk, daar is 
water, wat is ertegen, 
als ik gedoopt word?’  

Regels en kerkorde’s 
zijn er nog niet. Er is 
niets tegen en gedoopt 
vervolgt hij zijn reis, 
helemaal blij. 
Schoon, getroost, 
bemoedigd, met Jezus 
in zijn bagage. Méér 
dan een boek van 
Jesaja, compleet nu 
het goede nieuws, het 
evangelie van Jezus. 
Dat deel is nog niet 
opgeschreven. Maar 



hij, de naamloze eunuch, heeft de primeur. De belofte en de vervulling. Filippus is al weer 
weg. De Geest van Jezus drijft hem verder.  

Zo’n kruispunt van wegen, van west naar oost, als aansluiting op de noord-zuidverbinding 
van Israel naar Afrika, kan tot spontane ontmoetingen leiden. Spontaan en verrassend, 
voor zowel deze Ethiopiër als voor de hardcore Jood Filippos. Filippos hoort in dit land, 
maar hoe lang zal hij er nog kunnen blijven in deze vervolgingen om Jezus’ naam? 

De Ethiopiër hoorde nergens bij, heeft geen gezin, geen nageslacht, geen naam die zoals 
de farao’s in hiëroglyfen op zuilen en graven lieten graveren, in de hoop ‘voor eeuwig’. 
Naamloos zou hij ondergaan bij zijn dood. Maar nu is hij voor tijd en eeuwigheid veilig,    
bij God, zijn Schepper, door Jezus. Door die oude belofte die zijn lotgenoot, de lijdende 
Jezus, zonder relatie en kinderen, is waargemaakt: meer dan een naam, meer dan 
kinderen, eeuwige notering bij je Schepper in diens levensboek krijg je!  
Je telt mee, je wordt zelfs na 2000 jaar nog genoemd, bij het herlezen van Handelingen 8! 
We trekken mee met Filippos, die niet wist, waarheen de weg ging.  
We geven ons over aan het moment. We laten ons verrassen door wat op onze weg komt. 
Quo vadis, Domine? Waarheen gaat u, Heer? Daar wil ik gaan.  

Zoek- en gespreksvragen:


1. Kun je dit meevragen als ‘zoek-/ gebedsvraag’: ‘waarheen gaat U, Heer? 
2. Hoe ga je zelf om met korte of bliksemontmoetingen? In de trein, op de fiets, aan de 

wandel, in de supermarkt, in je studentenhuis, in de bibliotheek, op een vliegveld? 
3. Ga je af op ingevingen, volg je een innerlijk programma? Hoe merk je dit? 
4. Stel je voor jezelf doelen of maak je meerjarenplannen?  
5. Als je met andere gelovigen of zoekers samen bent, wat heb je dan nodig? Heb je 

meer aan eenmalige een-op-een-ontmoetingen of aan langlopende groeigroepen? Of 
aan zondagse samenkomsten? En in die samenkomsten aan onderwijs of aan 
interactie, ontmoeting? 



Handelingen 10. Een date made in heaven,  
                             bliksemontmoeting tussen bidden en eten door 

In de tijd, dat Petrus en de andere volgers van Jezus vol vuur en Geest rond trekken om 
het goede nieuws over Jezus te vertellen,  woont er in Caesarea, aan de kust, een 
Romeinse honderdman.

Deze centurio heet Cornelius. Hij voert het bevel over een cohort van 100 soldaten; 
hij is een politiecommissaris of afdelingshoofd van de ME, ordebewaring namens Rome 
in een kleine provincie van het enorme Romeinse rijk.

In dit kleine uithoekje aangesteld worden als centurio was geen erebaantje. Vergelijk 
Cornelius maar met de Romeinse aanvoerder in dat kleine Gallische dorpje aan de 
Bretonse kust, waar het altijd onrustig is. Omdat Asterix en Obelix daar huishouden ... 
en een druïde, die toverdrank kan maken. Misschien is Cornelius wel naar dit uithoekje 
verbannen. 
Ondertussen is hij wel geïntrigeerd door het geloof van de Joden, hun monotheïsme.      
Hij noemt zichzelf inmiddels ook een vereerder van God. Om te scoren? Hun God, wie is 
dat? Hij gaat steeds vaker naar hun synagogen, samenkomsten, horen over die God.

Cornelius heeft misschien wel expres een uithoek aan de kust gekozen als woonplek,      
in plaats van Jeruzalem.   De Joden zijn opstandig tegen de Romeinen. Jeruzalem is de 
brandhaard.
De ene na de andere rebellenleider staat op en elke keer komt het tot opstand 
en gevechten. Uiteindelijk zal het hart van de onrust, Jeruzalem, in 70 na Christus 
verwoest worden door de Romeinen. 
Cornelius bewaart de orde liever niet vanuit Jeruzalem, maar vanuit die nieuwe legerplaats 
aan de kust:  Caesarea, genoemd naar Caesar.

Daar woont hij nu, met zijn familie en personeel. 
Al is Cornelius gefascineerd door het monotheïsme van de Joden en door hun geloof,    
dat hun God de God van de hele wereld is, Cornelius is geen Jood geworden en 
onbesneden gebleven. Een bijzondere centurio! 

Halverwege de middag is Cornelius aan het bidden en wat ingedut; het is wel
het heetst van de dag, moet je bedenken. Hij krijgt een dagdroom, op klaarlichte dag! 
Lucas noemt dat ‘een gezicht’, net als de priester Zacharias en het jonge meisje Maria 
een engel zagen. Zo wordt een boodschap van God overgebracht: 
via een engel of een dagdroom.

Cornelius hoort zijn naam noemen: ‘Cornelius!’  
‘Ja meneer’, antwoordt Cornelius geschrokken: was het nu dromen of echt?? 
De boodschapper van God vertelt Cornelius, dat God zijn gebeden en alles, 
wat hij arme mensen gegeven heeft, gehoord en gezien heeft. 
God accepteert Cornelius. 

Eerst krijgt Cornelius daarmee Gods liefde die dus ook voor hem, een Romein, blijkt.     
Dan een opdracht: Cornelius moet mannen sturen om Petrus uit te nodigen.

De honderdman stuurt personeel! Onder hen is een ‘God respecterende soldaat’ 
uit Cornelius’ legereenheid. 



Cornelius krijgt dus, als Petrus meekomt, een leerling van Jezus op bezoek....
Wil hij wel zo’n oproerkraaier, zo’n Joodse driftkop ontvangen?

En zou Petrus wel willen, in het huis van een heidense Romein komen? 
In het huis van een overheerser van zijn eigen volk? Mag Petrus dat wel
volgens de Thora? Er staat door het OT een flinke muur tussen Israel en de heidenen, 
tussen besneden Joden  en onbesneden Romeinen ... Het huis van een heiden 
binnengaan  maakt je als Jood ‘onrein’.. de scheiding staat als de Berlijnse muur ooit!
Of actueler gezegd: als de muur vandaag tussen Palestijnen en Joden. 
In Israël notabene. Dus of Petrus wil??

Maar God is bezig met een hemelse date, een ‘match made in heaven’! 
Want niet alleen Cornelius krijgt een visioen! 
Ook Petrus. Deze zit op het dak te bidden, in alle rust, 
op een huis veel zuidelijker aan dezelfde kust, een paar dagen later; 
ook ‘s middags.

Petrus is de tijd vergeten. Hij wordt afgeleid van zijn eigen bidden door .. flinke trek!       
Zijn maag rammelt. Petrus vraagt de vrienden, waar hij logeert om wat eten klaar te 
maken. 
En terwijl ze bezig zijn, krijgt Petrus ook zo’n dagdroom: hij ziet een tafellaken 
aan vier punten uit de hemel op aarde neergelaten worden! Een humoristisch beeld. 
Een beetje trek en dan zo’n mega-menu uit hogere sferen gedownload krijgen.

De hemel zelf gaat open! Toen Adam alle net geschapen dieren en vogels zag,            
kreeg hij de taak om zoveel moois namen te geven! Fascinerend...
Maar wat krijgt Petrus voor opdracht?  ‘Slacht en eet die dieren!’ 
Niet echt een opdracht voor een dan nog vegetarische Adam. Maar Petrus is product 
van duizenden jaren vlees eten. Ahum, wel koosjer!
Het klinkt wat wreed; maar ja, het water kan je net als Petrus in de mond lopen,               
als je trek hebt en denkt aan een lekker biefstukje.
Maar Petrus wil niet, wil die dieren niet slachten en eten. Hij protesteert .. 

Petrus schrikt van de vele dieren, van al die variatie. 
Want zoals hij is opgevoed, mag hij niet zomaar lukraak alle dieren eten. 
Alleen de reine. Dat zijn bijvoorbeeld koeien, die alles goed verteren 
en zelf vegetarisch eten. Koeien herkauwen alles wat ze gegeten hebben. 
Dan is het ‘koosjer’. Maar varkens die lukraak alles eten en niet eens goed verteren,        
mag je niet eten, heeft Petrus geleerd. 
Om je te beschermen tegen ziekten en besmetting.

Dus Petrus antwoordt God eigenlijk met een koekje van eigen deeg, 
met één van Gods eigen wetten: nee, geen onrein vlees!

De stem klinkt weer: ‘wat God rein heeft verklaard, mag je niet verwerpen’! 
Hè!? Is God van gedachten veranderd? Heeft Hij de niet koosjere dieren koosjer, o.k. 
verklaard? Gedoopt?

Toch eet Petrus niet en het hele visioen herhaalt zich: tot twee keer! 
Petrus wil standvastig blijven: is dit een test?! Hij snapt het niet. 

Dan hoort hij een bel gaan. Er staan Romeinen aan de deur: 



‘verblijft hier een zekere Petrus? Die man moeten we halen!’

Petrus hoort een innerlijke stem, van de Heilige Geest: 
‘ga maar gerust met hen mee! Ik heb hen zelf gestuurd.’

Eigenlijk is deze innerlijke bevestiging in combinatie met het visioen of beeld  van God 
uit de Bijbel én de fysieke uitnodiging van Cornelius alledrie nodig om in Petrus de muur 
neer te halen, om zijn principes ter herijken. Hij gaat niet over één nacht ijs in zijn 
beslissing om op te uitnodiging in te gaan.

Petrus krijgt, als ín hem de muur gevallen is, zicht op een geweldige kans: 
de kans  om Cornelius alles over Jezus te vertellen.  

Al Petrus’ twijfels en angsten om mee te gaan met Romeinen 
en zelfs vrijwillig het huis van een heiden binnen te gaan, zijn onnodig. 
Petrus neemt zelfs andere gemeenteleden mee. Hij vertelt Cornelius alles, 
wat hij zelf met Jezus heeft meegemaakt (10:34-42):  

‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen,  
maar  zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook,  
die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.  
God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt, dat Hij door Jezus Christus  
het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer  
van alle mensen. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd. 
Wij zijn de getuigen van alles, wat Jezus gedaan heeft. 
Zeker, ze hebben Hem gedood .. maar God heeft Hem op de derde dag weer 
tot leven gewekt en Hem aan de mensen laten verschijnen,  
aan ons, die samen met Hem gegeten en gedronken hebben,  
nadat Hij uit de dood was opgestaan.  
Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen’. 

Dan gebeurt er een wonder! De Geest die nog maar kort daarvoor over Petrus en de 
andere leerlingen kwam (Handelingen 2) en hen vol vuur maakte over Jezus, komt nu op 
Cornelius en zijn huisgenoten! Pinksteren herhaalt zich! 

Ongelooflijk!  Petrus en de Joodse gemeenteleden zijn verbaasd, maar ook blij, 
dat God zelf de muur heeft neergehaald tussen Joden en heidenen;
ook aan deze Romeinen zichzelf laat zien en geeft! 

Reden voor een feestje!
Cornelius en zijn familie, zijn personeel en zelfs de soldaten die onder Cornelius’ bevel 
staan en ook God geloofden, worden gedoopt! Van besmet en vies naar schoon. Petrus 
en zijn gezelschap blijven zelfs een paar dagen bij Cornelius. Er volgen veel gezamenlijk 
maaltijden en goede gesprekken aan tafel: de beste plek voor een goed gesprek. 

Zo is een bijbelblaadje omgeslagen van oude naar nieuwe Testament: Jezus is voor ons 
allemaal gekomen! Een hoofdstuk is afgesloten.
God zelf is back to basics gegaan. De schepping en hele mensheid komt in beeld, 



Nu de bescherming door de muur van de Thora weggenomen is, nu in alle openheid ligt 
alles open, de nucleus ligt bloot, zonder beperkingen en beschermlagen. Dat hoofdstuk is 
afgesloten.
Geen vijandschap of discriminatie moet er zijn, binnen het Jezus volgen. Geen haat         
of oorlog:  liefde en respect voor God, voor elkaar, voor de aarde en de dieren.

Alleen het belangrijkste blijft over: respecteer elkaars leven, elkaars eigendom,            
maak je niet schuldig aan moord, haat elkaar niet en steel niet van elkaar. 
Maak elkaar niet tot object en misbruik elkaar niet. Houd van elkaar, 
zoals God in Jezus ons heeft laten zien! 

Leef waardig, met respect; of je nu een besneden Jood, of onbesneden Romein bent, 
Nederlander, Arabier, neger, man, vrouw, homo of hetero: of je nu opgegroeid bent in dit 
stukje van de wereld of ergens anders, met veel of weinig kansen.

Hoe leef ik voorbij scheidsmuren, ook muren in mezelf!? 

Zijn de mensen, het land en dieren, die Hij me toevertrouwde, niet ‘made in heaven’?    
Ben ik niet op hun pad gezet om hen te respecteren en koesteren? 

Zoek- en gespreksvragen

1. Heb je zelf ooit een gesprek of ontmoeting gehad, waarin je je vooroordelen zag 
slinken als sneeuw voor de zon? Een muur in je voelde omvallen?

2. Zijn je eigen vooroordelen vaker verbonden met je ideeën rond hoe mensen hun leven 
zouden moeten leiden of rond hoe je zou moeten geloven of rond hoe de kerk zou 
moeten zijn?

3. Kun je een voorbeeld vinden in je eigen levenservaring van afbreken van je bagage 
waardoor je simpeler kunt gaan leven, back to basics kunt gaan?

4. Hoe kom je bij levenskeuzes, bij kruispunten in je leven er achter, of je leidende 
principes van God komen of je uit je opvoeding of de traditie waarin je opgroeide?



Handelingen 16   Een roep van de overkant, van een ander  
                              continent: hoever wil je gaan?


In Jezus’ communicatiestrategie (Handelingen 1:8) gaat het er om het goede nieuws te 
delen, tót het de hele aarde bereikt heeft. En door te blijven delen, volgens het ‘pay it 
forward’ principe.  
Zo mákkelijk is het niet gegaan en gaat het ook nu dagelijks niet. Je moet nogal eens 
wakker geschud worden of het voorbeeld van een kind, zoals in de film ‘Pay it forward’ 
zien, voor je in de benen komt om te gaan delen. 

Het evangelie is inmiddels wel naar Samaria gegaan, lees Lucas’ verhaal in Handelingen 
8. En daarna verder naar het noorden doorverteld; dit vinden we in reisbeschrijvingen 
vanaf hoofdstuk 13. Maar is het goede nieuws Azië al uit? Naar een volstrekt nieuw 
continent?

De geschiedenis in Handelingen 16 gaat over een man, die vast zit aan en in zijn werk.
Hij is veroordeeld is tot zijn werk. 
Hij woont namelijk boven de gevangenis en moet de gevangenen met zijn léven bewaken: 
ontsnappen ze, dan wordt hij zélf een kopje kleiner gemaakt. 
Het lijkt wel op de afrekencultuur, die we in Nederland gehad hebben. Of nog?                             
Op het moment mogen wie de macht hebben, wel weer fouten maken.Je hoeft niet weg!
Het gaat zeker goed met ons landje!? We zijn vast uit de economische crisis..

Hoezó vastzitten aan je werk? En moeilijk los kunnen laten? 
Hoezó nooit eens echt een vrije dag en geleefd worden door je werk? 
Vragen die in vakantietijd wel eens bij je op komen. Voor deze man gold dit letterlijk.

In de stad Filippi in Noord-Griekenland waren Paulus en zijn assistent Silas, aangeland. 
Dit was de eerste Europese stad, waar deze twee mannen uit Azië komen.
Voor het eerst van hun leven naar een ander continent! Hoeveel continenten heb je zelf 
bezocht in je leven? Ik maar drie. Ik ken velen, die wel er 4, zelfs 5 bezocht hebben. Pas 
heeft een jong meisje van net 20 alle 176 landen ter wereld van haar bucketlist kunt 
schrappen: de wereld rond! Reizen is een geliefde hobby. Maar wat neem je mee en deel 
je uit? Of haal je alleen? Ik ga voor cultuur en zon, liefst in die combinatie.
 
Paulus en Silas kwamen uit Israel, met de boot. Die bootroute is nog steeds erg populair: 
van de kust van Turkije via Lesbos naar Europa! 

Filippi ligt eigenlijk in Macedonië. 
Daar is in de Balkanoorlogen veel gevochten. In de oudheid is vanaf de Balkan de opmars 
van het Griekse rijk ontstaan: Alexander de Grote was er geboren. 
Alexanders vader heette Filippus; naar hem is de Filippi genoemd. 

Paulus is door God via een droom geroepen naar Europa. In die droom ziet hij een man, 
die hem zo werkelijk als maar kan, toe roept: ‘Kom over hierheen en help ons!’

Wéér een droom! Denk maar terug aan Petrus en Cornelius, aan elkaar gekoppeld door 
een droom, een visioen. In een ‘match made in heaven’. Het liedje van Queen klinkt hier.

Paulus en Silas hebben toestemming gevraagd aan hun mede volgers van Jezus om 
naar Europa te reizen,  te voet natuurlijk. En nu zijn ze er eindelijk. 



De eerste die ze tegenkomen, is een rijke vrouw: Lydia. Een Turkse die in stoffen handelt; 
een succesvolle zakenvrouw. Een economische migrante, zo’n gelukzoekster,
zouden sommigen nu zeggen. Ze wordt door Paulus en Silas een volgster van Jezus. 
En ze mogen daar logeren. In haar huis is ruimte genoeg.

Maar ze ontmoeten nóg een vrouw; op de markt. Een vrouw met waarzeggende 
vermogens. ‘Clairvoyance’ wordt dat vermogen ook wel genoemd, helderziendheid.     
Deze vrouw wordt als kermisattractie misbruikt en uitgebuit om mensen tegen betaling de 
toekomst  te voorspellen.
‘Kaartje of horoscoopje trekken? Hierheen...’ 

Paulus en Silas genezen haar van haar gave, die voor deze vrouw een belasting was; 
een occulte belasting waarom ze óók nog eens uitgebuit wordt. Dubbel belastend. Je zult 
maar geshowd worden op de kermis om wat je toevallig kunt. Als een wonderkind of een 
mismaakt schepsel. 

Zo hebben Paulus en Silas al twee vrouwen Gods vrijheid kunnen geven: de rijke, 
geslaagde Lydia en deze arme uitgebuite vrouw zonder naam.

Maar waar is nu de man uit de droom? Of is de kerk alleen iets voor vrouwen?

Tot in de twintigste eeuw na Christus was de kerk vooral iets van mannen, telden vooral 
mannen mee, mochten alleen mannen in het ambt. Maar in die eerste tijd van het 
christendom zien we juist vooral vrouwen toetreden. 
Pas in 2016 gaf paus Franciscus aan Maria Magdalena eerherstel: na veruit de meeste 
eeuwen in de kerkgeschiedenis als ‘prostituee’ te zijn afgeserveerd heeft ze nu de 
erenaam gekregen: ‘apostel der apostelen’. Ofwel: de belangrijkste apostel, getuige van 
Jezus’ opstanding. 
En zoals de eerste volgers van Jezus uit zichzelf vrouwen waren, zo lijken nu de laatste 
die hards onder Jezus’ volgers ook vooral vrouwen te zijn. Na 100 afleveringen ‘Adieu 
God’ vertelt Tijs van de Brink, dat als hij met twintigers praat over hun geloof in God, zij 
steevast reageren: o ja, mijn oma gaat altijd naar de kerk en heeft me nog uit de 
kinderbijbel voorgelezen, aan tafel gebeden voor het eten ..
De vrouwen mogen het licht in de kerk uitdoen in het Westers christendom.

Ook al hebben Paulus en Silas nu twee vrouwen van vrijheid en gelijkwaardigheid in Jezus  
verteld en deze letterlijk uitgedeeld aan hen, waar de man uit Paulus’ droom nu uithangt? 
Zou de wens de vader van de gedachte, van Paulus’ droom zijn geweest? 
Of zag Paulus een man in zijn droom, omdat het in zijn voorstelling niet mogelijk was, dat 
God hem voor vrouwen naar Europa riep? Dan heeft Paulus nu zijn lesje wel gehad.

Met de genezing van de naamloze helderziende vrouw hebben Paulus en Silas 
ondertussen wel de kooplui van hun ‘medium’ beroofd. De woedende kooplui klagen 
Paulus en Silas aan.  Dezen worden gearresteerd en aan de cipier van Filippi 
toevertrouwd:  ‘bewaak hen met je leven!’ Deze man doet niet anders; zijn leven bestaat 
uit niet veel meer dan … ketens!
Hij zit bovenop zijn werk. Want hij woont letterlijk op de gevangenis. Ofwel: zijn 
slachtoffers zitten in zijn kelder, vastgeketend in het donker. Beangstigend.

Vóór Paulus en Silas in de boeien geklonken worden, worden ze eerst nog flink 
afgeranseld.
Met bundels hout, ‘roeden’ in oud Nederlands; in het latijn ‘fasces’ genoemd. 



De zwepen die fascisten als machtssymbool droegen. De Jodenvervolging in Europa 
begint hier al, zodra Joden er voet aan wal zetten.

De reden voor hun arrestatie en afranseling is: ‘ze brengen een andere leefwijze, 
waarmee wij, Romeinen, niet mogen instemmen!’ Ofwel: zo zijn onze manieren 
en zij zijn anders, dus raar .. 

Een vaste dag rust: op de zaterdag; andere eetgewoonten zoals: geen varkensvlees eten. 
Een Jood vereert een God zonder land: die niet aan één volk en één land gebonden is. 
Dat is ook heel raar, ónbegrijpelijk voor Romeinen. 

Een Jood als Paulus die daarnaast niet meer de besnijdenis voor mannen en Joodse 
geboden uit de Thora aanprijst, maar wel een Jezus die voor iedereen gekomen is en     
de weg naar één God en Vader is: zo’n religie is helemaal ongrijpbaar voor de Romeinen. 
Rare jongens, die Joden..

De weg naar Rome loopt vast hier. Een Jood zonder land, onderweg, zonder identiteit in 
‘Blut und boden’ is geen mens. In de bak met die zwervers! Zo kan een backpacker, 
die back to basics wil met Jezus, wel eens door een misverstand verkeerd terechtkomen.

De kerker in het diepst der aarde is een beeld van het dodenrijk: geen zonlicht, vast in het 
blok. Nét in Europa, nú al ten dode opgeschreven. 

Bont en blauw, bebloed zitten ze daar in het blok. Geen reden op vrolijk te zijn.              
Wat doe je, als je in angst voor je dood in het pikkedonker vastgesteld zit en pijn lijdt?
Zingen in de nacht. Toch!? Zo voor de hand liggend is dat anders niet. Maar Paulus en 
Silas zingen en bidden tot God. Misschien zingen ze zichzelf wel boven hun ellende uit.
 
Hun medegevangenen zijn stomverbaasd en luisteren stil.  Wat zullen Paulus en Silas 
gezongen hebben? Psalm 107 over gevangenzitten? Of psalm 137 over treuren aan de 
rivieren van Babel, ver van huis, over heimwee naar Jeruzalem? 
Of hymnen over Jezus, die de dood overwon? Uit de dood opstond?                                 
Of psalm 121 over het je ogen scherpstellen op de bergen, vanwaar Gods hulp komt? 
God komt in onze oude voorstellingen van boven.

Dan gebeurt er in het holst van de nacht iets, dat alles op zijn grondvesten doet schudden: 
een aardbeving! Alles rammelt los: de deur, de blokken, waarin de gevangenen met hun 
voeten vastzitten.
Alles raakt op losse schroeven. Nu kunnen zomaar de gevangenen weglopen.

De gevangenbewaarder komt uit zijn bed naar beneden hollen, ziet de deur los 
gerammeld en de blokken van de muur losgekomen. 
Hij trekt zijn zwaard om zichzelf te doden. Daar staat hij boven aan de trap, in zijn ene 
hand zijn fakkel en in zijn andere een zwaard. Hij moest hen met zijn leven bewaken, 
misschien was dat zijn straf. Maar als zijn gevangenen ontsnappen, is zijn leven niets 
meer waard!
Paulus ziet de man op de trap staan met zijn zwaard in de aanslag en houdt hem net op 
tijd tegen van een wanhoopsdaad: ‘stop, niet doen! Wij zijn allemaal nog hier!’

De man rent de trap af en valt voor Paulus neer. Die man moet wel gezag hebben            
en iets bijzonders zijn, willen de gevangenen er nog allemaal zijn! Een man van eer, 
beschermd door de goden, als alle gevangenen gebleven zijn, omdat ze naar Paulus 



geluisterd hebben! Hij valt op zijn knieën voor Paulus voor: misschien is deze wel een 
Godsgezant!

‘Zeg me, heren, wat ik moet doen om gered te worden!?’ Hij erkent, dat Paulus en Silas 
meer macht hebben dan de mannen, die hem veroordeeld hebben tot zo’n rotbaantje,     
tot zo’n onvrij leven, altijd vastzitten aan je gevangenen. 
Híj kan als cipier die trap nog op en af, terwijl zíj vastzitten in het blok. Hét lijkt, of hij als 
cipier meer vrijheid heeft, maar dat is maar schijnvrijheid ..

‘Wat moet ik doen om echt vrij te zijn??’ is zijn grote vraag. Een schreeuw om hulp!

Paulus’ antwoord luidt: ‘Geloof in de Heer Jezus’. Vertrouw niet meer op de Keizer 
(Caesar) en diens Kadaverdisziplin! Noem hem geen ‘Heer’ (Kyrios) meer, maar geef 
Jézus die eer! Dan zul je gered worden, jij en je familie! 

En Paulus vertelt het hele verhaal van hoe Jezus hem ook bevrijd heeft,  van zijn eigen 
haat en wraakacties, van zijn obsessie om die volgers van Jezus op te pakken, van zijn 
fanatisme waarmee Paulus dacht te scoren bij God, maar ondertussen God tegenwerkte.

Hoe hijzelf bevrijd is door Jezus, die hem, Paulus, tegenkwam op zijn weg. 
Jezus die als levende Koning hem een andere taak gaf dan Hem te vervolgen. Jezus die 
uit de dood is opgestaan om Gods bevrijdend werk te onderstrepen: God is een God van 
leven en niet van de doden. Die hem, Paulus, niet blind liet of doodde met dezelfde 
blikseminslag die hem het zicht benam, maar een reddingsopdracht meegaf.

De cipier verschoont de wonden van Paulus en Silas. Hij neemt Gods goede nieuws aan 
en de cipier en zijn familie en personeel worden gedoopt, diezelfde nacht nog! 
Hij maakt Paulus schoon en zij hem in Jezus’ naam. Een goede ruil of deal!
Zo kunnen ze ieder voor zich verder op hun eigen weg.

De volgende ochtend staat de politie op de stoep; ‘u bent vrij’. 

Lucas vermeldt geen reden hiervoor. Misschien heeft de politie Paulus en Silas alleen 
willen afschrikken door een nachtje in het blok en een flink pak slaag: 
u bent als vreemdeling hier niet welkom. Zet de boel maar ergens anders op stelten! 
Want er was een flinke rel ontstaan door de genezing van de helderziende vrouw. 
Misschien was dit de Romeinse manier in Filippi om de orde en rust te handhaven.

Maar zomaar weer vrijgelaten worden pikt Paulus niet: hij en Silas zijn Romeins 
staatsburger, alhoewel van Joodse afkomst. Zonder proces gearresteerd, afgetuigd          
en gevangen gezet, dat zal de rechter horen! De rechter heeft de regels overtreden         
en dat zal hem zuur opbreken. De politie en de rechter schrikken. 

Dan komen burgemeester en wethouders zelf met hangende pootjes naar Paulus en Silas 
en verzoeken hen vriendelijk hun excuses te aanvaarden en de stad te verlaten. Het wordt 
er niet anders van, maar er is wel iets rechtgezet.

Paulus en Silas vertrekken, maar wél via Lydia en haar huis: de net begonnen kerk van 
Filippi komt bij Lydia en haar familie en personeel thuis samen. 
En misschien de volgende zondag wel samen met de cipier en zijn personeel en familie... 
Zó begint de eerste Europese kerk te groeien. Als de Bijlmerkerken naast de bajes. 



Paulus en Silas bemoedigen hen en blijven nog even, maar vervolgen dan hun weg,       
door Europa … naar Rome!

Was dan de man in de droom misschien de cipier, die zonder het zelf te beseffen hen 
geroepen had over te steken naar Europa? Vastgeketend aan zijn macaber werk, nu vrij .. 
Zelf uit het dodenrijk bevrijd!

Voor ons is het in ons drukke leven ook vast zitten aan werk en school, studie en wie weet 
hoeveel verplichtingen, aan google agenda’s, aan piepjes en bliepjes die de hele dag ons 
herinneren aan wat er allemaal moet.  Het is goed om vandaag te overwegen: waaraan zit 
ik vast, wat belemmert me om in vrijheid straks of dit jaar aan de slag te gaan? 
Waaraan zit ik geketend, wat drukt mij neer en waar ligt mijn echte vrijheid? 

En dan bedoel ik niet alleen, dat vrijheid in Christus ligt, maar ook dat onze innerlijke rust 
ligt in beseffen, dat we werken om te leven en niet leven om te werken. 
We hoeven niet ons te laten leven door werk en agenda’s en roosters.                      

Laten we onze doelen scherpstellen, onze wedstrijd of levensloop met het oog op Christus 
lopen, ons werk in de rust van God doen.  Onze carrière gefocust vanuit de rust in Jezus 
opbouwen of voortzetten.

God laat onze werkweek elke week weer met een rustdag beginnen, gelukkig!                 
Tot we het eens serieus nemen en leren. Zo is onze God!  Elke dag is er eentje,              
elke week een nieuwe kans.

Zoek- en gespreksvragen 

1 Wat is je focus in je leven, jouw balans tussen wat je van jezelf moet en waar vrijheid 

    voor jou ligt?


2. Als iets je gave of kracht is, kan dit tegelijk je zwakte zijn. Hoe houdt je daarin balans 

    en je roer recht?


3. Wat betekent voor jou concreet die ene dag rust in je week? Hoe vul je die rust en 

     vrijheidsbeleving in? Hoeveel van die dag breng je in verbondenheid met anderen 

     door, hoeveel alleen?


4. Is het aftrappen van je week of werktijd met rust door en in God een individuele keus of 

    een gemeenschapsopdracht als volgers van Jezus? Ofwel: kun je wel in je eentje als 

    individu die dag invullen?


5. Hoe geef je je individualiteit, of je nu vrouw of man bent,  ‘smoel’ of gezicht? Hoe 

    verdien je een naam, die vermeldenswaardig is door anderen?




                                   Licht bepakt achter Jezus aan 




Tot slot  

Dit boek en deze gesprekshandleiding, ‘Backpacken..’, heeft tot doel het proces ‘back to 
basics’ van onze gemeente te Duiven te ondersteunen.  De ervaringen van de eerste 
Jezus-volgers, zoals verhaald in Handelingen, zijn de leidraad geweest. 


De eerste Jezus-volgers maakten enorme zoekprocessen door, maakten heel veel mee en 
overleefden, doordat ze het goede nieuws van Jezus deelden, veel culturele, zelfs voor 
hen schadelijke uitingen van tegenstand; soms overleefden ze dezen ook niet. Denk aan 
Stefanus, die gestenigd werd.


Steeds moesten ze hun weg zoeken, zich steeds tot de wereld en de cultuur van toen 
verhouden. Neem bijvoorbeeld het voorval, dat Paulus en Silas afgeranseld in de ijzers 
werden geslagen, aan een blok aan de muur vastgezet, hoewel ze Romeins burger waren.


Uiteindelijk bleek het voor Paulus en Silas voldoende en zelfs een verrijking om, 
opgeladen met Jezus’ Geest, dit alles niet alleen te overleven maar zelfs hun verhalen vol 
enthousiasme dóór te vertellen. Daardoor kunnen wij vandaag ook onze winst hiermee 
doen. Onze winst met het kerk-in-het-klein zijn en met pionieren als enkelingen in een 
heel grote wereld vol onverschilligheid en tegenstand.


Onze tijd vraagt, door culturele veranderingen,  veel van ons, christenen, van kerk zijn, 
van doorzetten en van durven blijven dromen, standvastig zijn en hoop blijven vinden. 



Hoewel wij bij lange na niet dergelijke ingrijpende ervaringen hoeven door te maken als de 
eerste Jezus-volgers, worden toch ook wij in beslag genomen door de culturele 
veranderingen. Christenen van nu gaan allemaal door processen en zoekvragen heen; de 
één heeft wel meer innerlijke ruimte of tijd dan de ander om hiermee bezig te zijn.


Nu is dit boek bedoeld voor wie, na het boek ‘Back to basics’ van de hand van Nynke 
Dijkstra-Algra en Sake Stoppels, behoefte heeft aan meer inspiratiemateriaal, dat voor 
toerusting van jezelf of als gespreksdeelnemer aan een (‘back to basics’-) gespreksgroep 
kan dienen.


Het lezen kan deze vraag bij nader geïnteresseerden oproepen: wat moet er nu gebeuren 
met de kloof, die gaapt tussen mensen, die hun weg zoeken tot de cultuur van nu en 
meegaan in het proces ‘back to basics’ enerzijds én de groep, die geen ruimte of tijd 
hebben om hun weg te zoeken in de verhouding christen/kerk zijn in de cultuur van nu?


Doet het groter worden van deze kloof ook pijn? Ja, zeker kan deze afstand toenemen en 
daardoor meer pijn gaan doen. Er kan een polarisatie ontstaan in de Protestantse kerken. 
En er kan verzet groeien en tegenstand: door het meegroeien van de ene groep kan de 
andere groep zich des te meer met de hakken in het zand gaan zetten en cultureel bij het 
oude willen blijven, koste wat kost.


Wat is daaraan te doen? Ik heb maar één antwoord: met elkaar in gesprek blijven gaan. 
Dus toch de moeite nemen, tijd investeren en de energie proberen op te brengen voor 
gesprek.

Wáár je ook je inspiratie uit haalt, uit dit boek of uit iets anders: deel met elkaar! Ga het 
aan, wees een gemeenschap van Christus! Alleen samen kunnen we de hoogte en diepte, 
breedte en lengte van Christus’ liefde onderzoeken en ontdekken! 
Niets voor niets is ons jaarthema volgend jaar (vanaf aanstaand startweekend): ‘SAMEN!’ 
 
Ook kun je uit dit boek inspiratie halen voor het openen van bijeenkomsten, overleggen 
en vergaderingen. Mochten er verzoeken opkomen, bij het lezen, om verwerking van het 
gebodene in dit boek in andere, creatieve verwerkingsvormen dan in de gespreks- en 
zoekvragen aangereikt te krijgen, dan is het altijd mogelijk met mij hierover te overleggen  
via mailadres dominee@pkn-duiven.nl


Ik hoop en bid, dat het boekje ‘Backpacken..’ je als lezer heeft geïnspireerd en verder 
geholpen heeft op de weg als christen en gemeentelid in Kerk willen zijn nu en op weg 
naar 2025! Het hele boekje zal als pdf-bestand op onze site als gemeente gepubliceerd

worden. Dat maakt het makkelijker nog eens alle hoofdstukken te (her)lezen en te delen.


Didam, 10 november 2018 - 27 juni 2019


Ds. Jolande van Baardewijk
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