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Thema: Een wonderlijk verweesde zondag  
 
[ DIA ] Er zijn van die regels die diep raken. Eigenlijk weet je niet eens waarom, maar ze 
raken je wel. Eén zo’n dichtregel gaat al heel lang met mij mee. Ik vind deze zeer geestig, 
maar vooral ook heel treffend: 

‘Ze sloegen spijkers door zijn handen. 
En daarna, ja, daarna 
droeg iedereen een hoed… 
Voor mij is het belangrijkste 
dat ik witte handschoentjes draag.’ 

De dichteres Kathleen Norris doet pogingen als kind om te begrijpen wat het verhaal van 
Jezus te maken heeft met wat ze elke zondagmorgen om zich heen ziet. Wat ze elke zondags 
ziet, zijn mensen die hun mooie kleren aantrekken, een deftige hoed opzetten én voor haar 
zelf witte handschoentjes. Als kind doet zij een poging om die spijkers door de handen van 
de Heer, Goede Vrijdag, te verbinden met wat ze ziet, de hoeden, handschoentjes en alles er 
omheen. Veel later zal ze op een dichtersbijeenkomst hierover een vraag in het midden van 
de groep neerleggen: ‘Binnen welk geloof ben jij opgegroeid én waar sta je nu?’ Zij realiseert 
zich dat het mooi gekleed zijn voor haar een soort voorwaarde is gaan vormen om 
überhaupt de God van Israël te kunnen ontmoeten. Toen ze als student niet meer braaf en 
mooi gekleed was, hield ze ook maar op met naar de kerk gaan, het strookte voor haar 
gevoel niet meer met elkaar. Binnen welk geloof ben je opgegroeid én waar sta je nu?, dat is 
een diepe vraag over de dingen die je meegekregen hebt, zonder het te weten. Dingen die 
heel diep in je systeem zitten, die invloed uitoefenen zonder dat je het je bewust bent. 
Bijvoorbeeld dat je om gelovig te zijn, je witte handschoentjes en hoeden zou moeten 
dragen. Of dat je om gelovig te kunnen zijn, van binnen nooit boos en gefrustreerd mag zijn, 
dat je braaf en vriendelijk hoort te leven. 
 
[ DIA ] Die vraag, binnen welk geloof je opgegroeid bent, speelde voor de leerlingen van 
Jezus een hoofdrol. Alles in Handelingen 1 ademt de sfeer van het verleden. Natuurlijk 
hebben ze met de Here Jezus intens veel meegemaakt, maar in hun diepste innerlijk, zijn het 
mannen uit Israël, met de gebruiken van Israël. Hoor maar wat ze zeggen als zij het verlies 
van Judas proberen te verwerken:  

‘In het boek van de Psalmen staat namelijk geschreven:  
“Laat zijn woonplaats een woestenij worden en laat niemand daar meer 
verblijven.” 
En ook: 
“Laat een ander zijn taak overnemen.”’ 

Hoor je wat er gebeurt? Ze grijpen terug op de Psalmen om hun tijd te duiden. Ze bladeren 
in het Psalmboek om te begrijpen wat er is gebeurd en tegelijkertijd helpen de Psalmen om 
te kunnen handelen, in dit geval de keuze voor een twaalfde leerling. En nadat ze gebeden 
hebben werpen ze vervolgens het lot. Het werpen van het lot is iets van heel vroeger, zo 
ongeveer uit de tijd van het boek Numeri toen het land verdeeld moest worden over de 
twaalf stammen. Of bijvoorbeeld uit de tijd van het boek Samuel toen koning Saul tijdens 
een oorlog gezworen had dat niemand zou eten tot de overwinning behaald zou zijn. En 
terwijl Saul aarzelt om de Filistijnen aan te vallen, zoekt hij antwoord van Gods kant. Maar 



dat antwoord komt er niet. Waarop Saul bedenkt dat iemand hoogstwaarschijnlijk zijn eed 
verbroken heeft. En dan wordt het lot geworpen. Je moet vandaag dat prachtige verhaal van 
1 Samuel 14 nog maar eens nalezen, hoe het lot op kroonprins Jonathan viel, Jonathan die 
niet van de eed gehoord had en dus wel had gegeten, waarop Saul hem wil doden. In het 
Samuelboek staat het werpen van het lot dus in de context van willekeur en ongeloof. 
Jonathan wordt aangewezen, maar kan Saul met droge ogen beweren dat het doden van zijn 
zoon Jonathan, de weg van de Heer zou verbeelden? Het boek Samuel zet, bij wijze van 
spreken, vraagtekens bij het werpen van het lot. Misschien is het werpen van het lot niet 
verkeerd, maar religieus gesproken is het wel armoedig omdat het de verantwoordelijkheid 
van de mens buitensluit. 
 
[ DIA ] In Handelingen 6 komen we opnieuw met een fundamentele keus in aanraking. Nu 
gaat het niet om een twaalfde leerling, maar om zeven mensen die de dagelijkse zorg voor 
de Griekstaligen moeten dragen. Degenen die uit de verstrooiing komen, de Griekstaligen, 
voelen zich achtergesteld ten opzichte van, laten we zeggen, de autochtonen, de 
Arameessprekenden. Hier ligt een serieus punt, waar de voltallige gemeenschap in gekend 
moet worden. En dat gebeurt ook, hoor maar:  

‘Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen 
en zeiden: 
Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, 
want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. 
Kies uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van 
de heilige Geest.’ 

Hier gaat het over samen praten, bidden en vooral kiezen. Waarbij de nadruk niet zozeer op 
dat woord mannen ligt, maar op het goed bekendstaan en het vervuld zijn van de heilige 
Geest. En merk op dat er inmiddels niet meer van het lot gebruik gemaakt wordt. Met zoveel 
woorden: Handelingen 6 toont een gemeenschap die niet langer afhankelijk is van het lot, 
maar die vanuit de Geest haar verantwoordelijkheid neemt. Er wordt gesproken, gebeden, 
waarop zeven namen naar voren komen, waaronder Stefanus, die grote wonderen en 
tekenen verricht door Gods genade en kracht.  
 
Laten we even halt houden, want er gebeurt nogal wat. Draait de keuze in hoofdstuk één in 
zekere zin om het lot, dat lot is hier totaal afwezig. Hier kiest de gemeenschap door de Geest 
naast de 12 apostelen, 7 nieuwe apostelen. Van belang is dat de hele dynamiek waarmee dit 
beschreven staat, een nieuwe stap verraadt. Want de gemeente werkt niet meer met de 
middelen van het verleden, het werpen van het lot, nee, de gemeente kijkt naar de 
toekomst, zij zoekt het waaien van de Geest op alle vlees te verstaan. Door en vanuit de 
Geest bepaalt zij haar keus. 
 
[ DIA ] Nu steekt het heel nauw, want wat bedoelen we precies met het waaien van de Geest 
en deze zoeken te verstaan? Doorheen heel de geschiedenis was er de huiver dat dit zou 
leiden tot volstrekte willekeur. Want hoe beoordeel je het waaien van de Geest? Het is niet 
nieuw als ik zeg dat de Reformatie hier een beslissende stap zette met de formule door 
Woord en Geest. Ik denk aan zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus:  

‘Een echt geloof is niet alleen een stellig weten,  
wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft,  
maar ook een vast vertrouwen,  



dat de Heilige Geest in mijn hart werkt.’ 
Hier schets de Reformatie een bijzonder evenwicht tussen Schrift en Geest, tussen de 
omgang met de Bijbel en het waaien van de Geest in het hart van de mens en de gemeente. 
Vaak ging de kerk er met één van de twee vandoor, dan kwam de Bijbel op een voetstuk te 
staan, maar werd het geloofsleven dor en doods, omdat de Geest ontbrak. Of soms ging de 
kerk er met de Geest vandoor, en raakte de Bijbel sterk op de achtergrond, waardoor 
zweverigheid en geestdrijverij ongebreideld plaatsvonden. Nee, Woord én Geest, in dat 
evenwicht. De Geest maakt dat wij de Schriftwoorden niet simpelweg herhalen, nee, de 
Geest doorademt de Schrift tot op Christus. Daardoor tekent zich in de Schriftwoorden een 
heilzame weg af, die toekomst schept. De Schrift wijst op haar beurt de richting aan: in de 
lijn van Israël, Christus navolgen. Zonder Israël hadden wij werkelijk geen idee van zegen en 
genade. Zonder Christus hadden wij geen benul van heil en verzoening. 
 
[ DIA ] ‘Binnen welke geloof ben je opgegroeid én waar sta je nu?’, die vraag kwamen we in 
het begin tegen. Om die vraag überhaupt te stellen, hebben we Woord en Geest beide 
nodig. Het is de beweging van Handelingen 1 naar Handelingen 6. Kijk de leerlingen van 
Jezus waren Joodse mannen en vrouwen, opgegroeid in het geloof van Israël, zo dachten en 
leefden zij. Maar met de komst van de Geest wordt hun horizon verbreed. De Geest opent 
hun de ogen voor een nieuw perspectief. Dat begon al met die 7 Griekssprekenden, mannen 
van de synagoge, mensen uit de verstrooiing. Dat gaat straks verder met de apostel der 
heidenen, Paulus, die de gemeente in een nog veel krachtiger verandering zal leiden, dat 
niet alleen de Griekssprekenden aansluiten, maar mannen en vrouwen uit de volkeren. Ik 
weet niet of je het allemaal zo snel kunt meemaken, maar dat betekende voor die eerste 
gemeenteleden een innerlijke transformatie, de Geest die hun innerlijk huis van top tot teen 
ondersteboven zet. C.S. Lewis gaf daar een prachtige beschrijving van: 

‘Stel je bent een levend huis.  
Dan komt God dat huis binnen om het te gaan vernieuwen. 
In het begin is het wel duidelijk wat Hij uitvoert. 
Hij maakt de afwatering in orde, Hij dicht de gaten in het dak, en zo meer. 
Jij wist dat die karweitjes nodig waren en je verbaast je dus helemaal niet. 
Maar opeens begint Hij zo te hameren en te beuken aan het huis, dat het ontzettend 
pijn doet; terwijl het toch ogenschijnlijk heel geen zin heeft. 
De verklaring is, dat wat Hij nu aan het bouwen is een heel ander huis wordt dan wat 
jij je had gedacht.’ 

Dat is de verandering die de eerste gemeente aan de lijve meemaakt. Dat is wat Pinksteren 
betekent, een totale transformatie. 
 
[ DIA ] Wat zegt dit alles ons persoonlijk?  En dan kom ik ook nog even terug op dat 
gedichtje: 

‘Ze sloegen spijkers door zijn handen. 
En daarna, ja, daarna 
droeg iedereen een hoed… 
Voor mij is het belangrijkste 
dat ik witte handschoentjes draag.’ 

Kathleen Norris beschrijft haar innerlijke geloofshuis: handschoentjes en hoeden, en 
natuurlijk gaat het niet om de letterlijke hoedjes en de handschoentjes, maar om de 
innerlijke hoedjes en handschoentjes. Het idee dat je geen boosheid of ergernis mag laten 



blijken. Het idee dat je altijd blij en vrolijk moet zijn, want dat is wat God vraagt. Als wij 
Handelingen lezen, als wij dat gedicht van Kathleen Norris lezen, dan vraagt dit om na te 
denken over de dingen waar wij mee opgegroeid zijn. Waartussen ben ik opgegroeid? Wat 
heeft zich in mij vastgezet? Wanneer begon ik te aarzelen om naar de kerk gaan, omdat ik 
worstelde met beelden die ik voor het echte geloof heb gehouden? En de diepe vraag 
daaronder is: Sta ik, voorbij de dingen waarbij ik opgegroeid ben, open voor het waaien van 
de Geest, opdat ik de Heer werkelijk kan ontmoeten? Het boek Handelingen leert ons om 
ons door de Geest mee te laten voeren naar de verbinding met de Opgestane Heer. En vergis 
je niet, dat is een ingrijpend proces. Dat is een weg waar je Woord en Geest voor nodig hebt. 
In het boek Handelingen praat, bidt en overlegt de gemeente. Dat is niet het drammerige 
gesprek van mensen die zoeken naar hun eigen gelijk, dat is het gesprek van mensen die zich 
in het spoor van Christus aan de Geest willen overgeven. Dat is de uitdaging van het boek 
Handelingen aan jou, aan mij: Laat je meenemen in het spoor van de Geest. De Geest wil 
komen om de deuren en de ramen van ons levenshuis te open, en wat een machtig 
perspectief wordt er dan zichtbaar: 

Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 


