
Zondag 12 januari 2020 
Schriftlezing :  Handelingen 28: 7 – 16, 30 en 31, Psalm 22: 7 – 9, 23 – 29 
Uitleg thema:  De puzzel van heelheid en heiligheid  
  
[ DIA ] Het boek Handelingen eindigt met een aantal opmerkelijke wonderen, de vader van 
Publius wordt genezen maar ook andere zieken krijgen hun gezondheid terug. Alsof het de 
gewoonste zaak van de wereld is. Alsof er nauwelijks uitleg nodig is. Maar voor onze cultuur 
is dat anders, onze cultuur neemt afstand van het wonder. Ooit zei Albert Einstein over 
wonderen: ‘Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven:  doen alsof niets een wonder 
is, en doen alsof alles een wonder is. Ik geloof in de laatste manier.’ Maar ondanks Einsteins 
woorden kiest onze cultuur dat eerste, niets is een wonder. Ergens heeft onze cultuur het 
wonder buiten de deur gezet. Het wonder lijkt niet meer in onze tijd te passen, en eerlijk 
gezegd begrijpen we het wonder eigenlijk niet. Überhaupt, wat bedoelen we met een 
wonder?  
 
[ DIA ] Als je bent opgegroeid binnen de kerk zijn wonderen ergens weer vanzelfsprekend, 
maar toch ook verwarrend, want hoe leg je bijvoorbeeld aan je niet gelovige collega’s uit dat 
er afgelopen zondag over wonderen is gepreekt? En ook voor jezelf, hoe vertrouwd je ook 
bent met de Bijbelverhalen, er zijn pittige vragen te stellen met betrekking tot het wonder. 
Zoals: Waarom was het wonder voor Paulus zo vanzelfsprekend en waarom zijn bij ons de 
wonderen zo schaars? Kortom, het wonder vraagt een zekere verkenning. En dat wil ik in 
drie stappen doen: Wat is het Bijbelse wonder? Welk verhaal vertellen de wonderen? En niet 
in de laatste plaats, wat wil dat slot van Handelingen ons vertellen en hoe past dat in onze 
21ste eeuw? 
 
[ DIA ] Wat is het Bijbelse wonder? Albert Einstein benoemde twee totaal verschillende 
strategieën om met het wonder om te gaan. En ik roep nog even de eerste strategie in 
gedachten: ‘doen alsof niets een wonder is.’ Dat is de strategie van de toeschouwer, de 
toeschouwer staat er bij en kijkt er naar, maar hij laat zich niet gek maken, de dingen zijn 
gewoon, ze spreken voor zich. Dit is wat de toeschouwer zichzelf toeroept: alles is heel 
gewoon, ik laat me niet gek maken. Maar het is intrigerend hoe de Vlaamse psychiater Dirk 
De Wachter, schrijver van Borderline times, één van zijn andere boeken begint:  ‘Je staat op, 
drentelt naar de badkamer en draait de waterkraan open. Vluchtig werp je een blik op jezelf 
in de spiegel… Maar weg ben je. Op de vlucht. Druk-druk… Tijd tekort. Er is immers zoveel 
leuks te doen. Wat te kiezen? En zo raak je dubbel uitgehold: bekaf van het achterna hollen, 
en hol van binnen.’ En hij schrijft over die uitholling:  ‘Het zich zelfgenoegzaam terugtrekken 
in een waan dat alles in orde is, is niet wat ik zou noemen ‘bestaan’. Armoede, geweld, 
mishandeling, de misère van vluchtelingen en de klimaatproblematiek zien en vervolgens tot 
engagement overgaan is de ware zin van het bestaan.’ Als je die woorden tot je door laat 
dringen, dan besef je dat de toeschouwersstrategie volstrekt uitgewerkt is. En precies dat 
typeert de oude Psalmen, denk aan Psalm 22 als er staat:  

‘Ik ben een worm en geen mens.’ 
Een worm is klein en nietig. De mens als worm is niet langer een toeschouwer, hij is zelf in 
het geding. Daarmee doet de Psalm hetzelfde als wat Dirk De Wachter doet, zij pellen de 
mens los uit zijn zelfgenoegzaamheid, zodat de mens om zich heen leert kijken. En dat is niet 
een om je heen kijken als toeschouwer, maar een kijken om je te verbinden. En hoewel de 
Psalm het woord ‘wonder’ niet gebruikt, beschrijft de Psalm tot in de finesses wat het 



wonder inhoudt. Want de verbinding met de kwetsbare ander, maar ook de verbinding met 
het kwetsbare in jezelf, doet een krachtig verlangen bovendrijven naar antwoord. Die mens, 
die worm, is zichzelf niet langer genoeg, hij verlangt naar bevrijding uit die cocon van 
wormigheid, hij verlangt naar het antwoord van de grote Tegenspeler van de mens, het 
antwoord van de Schepper zelf. Psalm 22 zegt het in vers 23 als volgt: 

‘Oh Here! 
Blijf nooit ver weg 
U, die in mij gelooft… 
geef mij antwoord!’ 

Die roep om antwoord is ten diepste de roep naar hét wonder bij uitstek, dat God komt. 
Het Bijbelse wonder draait niet om allerlei hocus pocus foefjes, hét wonder is dat de 
verbinding met de Heer zelf hersteld wordt. Het Bijbelse wonder is dat we niet langer 
toeschouwers zijn, met alle leegheid van dien, maar dat we antwoord ontvangen, werkelijk 
antwoord. 
 
[ DIA ] Daarmee komen we bij de tweede vraag: Welk verhaal vertellen de wonderen?  En 
opnieuw is Psalm 22 zeer constructief. Het begint met vers 7:  

‘Ik ben een worm en geen mens’.  
En het loopt uit op vers 28 en 29: 

‘Overal, tot aan de einden der aarde, 
zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. 
Want het koningschap is aan de Heer,  
Hij heerst over de volken.’ 

Deze twee stappen vertellen in kort bestek wat het verhaal is waarbinnen wonderen 
tevoorschijn komen. En daar tussenin (vers 23) de Psalmdichter die uitroept: ‘Ik zal uw naam 
bekendmaken, u loven in de kring van mijn volk.’ Maar over die uitroep straks. Het begint 
dus heel nietig bij een worm én het loopt tot aan de einden der aarde. Dat is het 
spanningsveld van Psalm 22, dat onbeduidende, lastige begin aan de ene kant, maar ook die 
allesomvattende belofte aangaande Gods koningschap, aan de andere kant. Dat beeld van 
die worm tekent haarscherp de situatie van Israël in haar geschiedenis. Met die worm in 
gedachten is het bijvoorbeeld niet moeilijk om je de beelden van de concentratiekampen 
voor ogen te halen, de martelingen en doorstane honger. Je proeft als het ware in dat woord 
hoe de sfeer van Jodenvervolging en antisemitisme nooit ver weg is. Als je het cru zegt, dat 
beeld van die worm in de Psalm, benoemt een wereld alsof God er niet is. Waarbij de grote 
vraag deze is: En kan in die wereld nog een wonder gebeuren? De wereld met Auschwitz-
herdenkingen, en toch groeiend antisemitisme, kan in die wereld nog iets gebeuren? Of is 
het absurd om wat voor wonder dan ook te verwachten? Moeten we het wonder alleen 
klein, persoonlijk, privé verwachten? En toch… ‘het koningschap is aan de Heer, Hij heerst 
over de volken.’ De tegenstelling is bijna te groot, aan de ene kant die worm, aan de andere 
kant het koningschap van de Heer. Voel je hoe heftig de spanning hier oploopt? Israël, dat 
oude volk, leefde haar hele bestaan in die spanning, hield het uit in die spanning. Terwijl 
Jeruzalem in puin lag, duizenden jaren lang, groeten Joodse mensen elkaar overal ter wereld 
met deze woorden: ‘Tot volgend jaar in Jeruzalem.’ Alsof ze elkaar bij voortduur herinnerden 
aan het wonder dat toch stond te gebeuren. 
 
[ DIA ] En dan nog, midden in die spanning, die bijzondere uitroep van vers 23:  

‘Ik zal uw naam bekendmaken in de kring van mijn volk.’ 



Je moet weten dat Joden vele heiligen en geleerden kenden, maar niemand die rondreizend 
spreekt en verkondigt. Bijna als vanzelf gaan daarmee onze gedachten naar die geboren 
Israëliet, Paulus de verkondiger. Paulus, die zowel worm als koningskind was, die tot het 
uiterste der aarde ging om de naam van Israëls koning bekend te maken, Jezus Messias. En 
zeker niet onbelangrijk hierbij is Paulus’ werkwijze. Dat Paulus altijd weer begon in de kring 
van zijn volk, in de synagoge, was geen verlegenheidsoplossing, daarmee kwam vers 23 van 
Psalm 22 tot leven, het uitdragen van Gods koningschap in Christus in de kring van Israël. Dat 
is waar het boek Handelingen voor staat, het getuigenis van Gods koningschap in Christus, 
allereerst aan Israël, vervolgens aan de volkeren. Handelingen is het getuigenis van een 
wereldomspannende vernieuwing, het eerste en allesomvattende wonder van de genade. 
Paulus brengt dit later in de brief aan de Efeziërs krachtig onder woorden wat dat grote 
getuigenis, dat grote wonder inhoudt, als hij schrijft: 

‘Christus is onze vrede,  
Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt,  
de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken.’ 

In Jezus Christus is de scheidsmuur afgebroken, Gods helende shalom gaat van Israël uit naar 
de volkeren, dat is het wonder der wonderen, God schept iets nieuws, voor Israël én voor 
ons heidenen, wij mogen erbij horen. Maar nog even voor alle duidelijkheid, wat voor 
verband bestaat er tussen dat verbreken van die scheidsmuur én de wonderen aan het eind 
van het boek Handelingen, de genezing van de vader van Publius en de andere zieken? Kort 
en goed staat elke Bijbels wonder niet op zichzelf, elk wonder verwijst naar dat eerste, grote 
en omvattende wonder van Gods genade. Anders gezegd: De Schepper van hemel en aarde 
werkt aan de heelmaking en vernieuwing van de wereld. Maar op de kruispunten en wegen 
daar naar toe, op de weg naar de voltooiing van hemel en aarde, vormen de wonderen van 
genezing evenzovele tekenen dat God voortgaat. De wonderen van Handelingen zijn 
verwijzingen, herinneringen aan Gods werk en plan. Het maakt zichtbaar dat, ondanks alles, 
God in Christus Jezus koning is. 
 
[ DIA ] Maar hoe past dit alles in ons leven? Eigenlijk ben je dan terug bij die eerste 
kernvraag: Waarom was het wonder voor Paulus zo vanzelfsprekend en waarom zijn bij ons 
de wonderen zo schaars? Volgens mij is van groot belang om te zien, dat wonderen niet 
maar losse, toevallige incidenten zijn, maar dat wonderen tekenen zijn van Gods grote 
genade. Wij hoeven niet hijgerig te bidden om allerlei mirakelen, of angstig te zoeken naar 
bijzonderheden, dat is niet onze opdracht. Als wij bidden weten we dat we aan de ene kant 
een wormvormig bestaan op het oog hebben, wat ons vaak deprimeert, en tegelijkertijd 
mogen we vooral weten dat we staan in die stroom van Gods heelmakend werk. Natuurlijk 
raakt het ons, dat op wereldschaal gesproken er zoveel rumoer is. Natuurlijk raakt het ons, 
gelet op onze, persoonlijke levenskring, er zoveel moeite en zorg is. En toch, in Christus is de 
scheidsmuur afgebroken, God werkt aan de voltooiing van hemel en aarde. Hoe we dan 
kunnen bidden om het wonder? 
 
[ DIA ] Ik moest weer denken aan die gebeurtenis van november 2006, Marrum Friesland.  
Een grote groep paarden was door storm en ontij op een heel klein stukje land gedreven. 
Daar stonden ze, koud, nat, bang, verschrikt, omringd door water, ze konden geen kant op. 
Dat is onze wereld, zo zijn we zelf ook vaak, bang, onzeker, overweldigd door alle grote 
toestanden. Wat moet je zeggen tegen je kinderen als het gaat over alle moderne vragen? 
Hoe houd je het vol, als je ontdekt dat de communicatie met elkaar moeizaam en 



ingewikkeld is? Daar sta je koud en nat, en misschien – om maar in dit beeld te blijven – 
voelt het christen zijn vaak als dit witte paard. Je bent anders, gij geheel anders, maar net zo 
koud en nat als de rest van je omgeving, dus wat te doen? Dat is de spanning. 
 
[ DIA ] Toen, november 2006, gebeurde er iets heel bijzonders, een paar meiden stapten op 
hun paard en staken over naar de kudde. Zeg maar gerust, dat was het getuigenis van 
redding en bevrijding. Waren het helden? Ach, ze waren zelf ook koud en nat, zoals Paulus 
koud en nat was. De weg van een christen is niet dat we stoer en stevig alles weten te 
tackelen. De weg van een christen is ook niet wat we ons nooit een worm zouden voelen. 
Dat is het niet. De weg van een christen is dat we door het water heen moeten, om redding 
te ontvangen. Dat is het wonder bij uitstek. Het gaat in het christelijk leven om de diepe 
hoop dat God aan het werk is, vernieuwend en heelmakend. Het wonder bestaat niet uit het 
spectaculaire en aparte, het wonder bestaat uit tekenen van de wereld die komt, Gods 
wereld. Soms heel bijzonder, een vader die genezen wordt, zoals bij Publius. Soms 
ogenschijnlijk klein, een kind dat gezegend wordt. Maar hoe bijzonder is het dat jij als 
broeder of zuster, als vader of moeder kan zegenen. Doe het gewoon de komende dagen 
eens, of letterlijk, of in gedachten, de ander jouw handen opleggen. Zegenen, wat is dat 
anders dan dat Gods heiligheid die onheilige wereld binnenkomt. Zodat heel wordt wat 
gebroken is, zodat nieuw wordt wat bol van oudheid staat. 

Zegenen, opdat je kind, je vader of moeder, je broer of zuster,  
mag wonen in Gods huisgezin 
en nooit meer eenzaam zal zijn, 
want, Vader, U bent altijd bij hen, bij mij.  


