
Zondag 7 juni 2020 
Schriftlezing :   Handelingen 8: 4 – 22, Lucas 24: 47, 48 
Thema:  het puzzelstuk van de onderscheiding 

[ DIA ] Dit jaar is de berg puzzelstukken niet kleiner geworden. Sommigen zijn dapper 
begonnen maar krijgen, tijdens de corona-crisis, de stukken niet bij elkaar. Anderen hebben 
desondanks de hoop dat het gaat lukken. Zo puzzelen we al weken, zelfs maanden. 
Inmiddels leven we in de tijd na Pinksteren, waarmee de vraag opkomt: Welke weg wijst ons 
de Heilige Geest? Ik stel voor om twee puzzelstukken in het bijzonder te bekijken. Met het 
oog op onze geestelijke route door deze tijd. Beide puzzelstukken dragen iets 
ongemakkelijks in zich. Daarom is het goed om er naar te kijken, maar voordat we dan doen, 
is er nog een waarschuwing. Ik moet denken aan het beroemde boek van C.S. Lewis ‘Brieven 
uit de hel’. Dat boek voert de lezer een merkwaardige omkeerwereld binnen. Twee 
duiveltjes proberen een mens te beïnvloeden. Hun aandacht is gericht op afleiding, zorgen 
dat een mens zich niet met wezenlijke dingen bezighoudt, maar met de triviale zaken. Breekt 
bij iemand een geloofsinzicht door, dan moeten zij snel de aandacht afleiden, bijvoorbeeld 
zorgen dat iemand geweldig veel zin in koffie krijgt. Natuurlijk is er niks mis met koffie, maar 
wel met verstrooiing, wat maakt dat je op cruciale momenten dingen doet die er eigenlijk 
niet toe doen. Kortom: we oefenen ons in de geestelijke weg en proberen de afleiding te 
vermijden. De twee puzzelstukken staan voor diepe maatschappelijke problemen. En daarbij 
is het niet de bedoeling dat wij het ideale standpunt innemen, maar of wij de weg van de 
Heer kunnen vinden. Puzzelen in het geloof heeft te maken met onderscheiding, dus met de 
kerngave van de heilige Geest. 
 
[ DIA ] De eerste foto betreft een flatgebouw met hoge hekken er voor. De vraag is 
natuurlijk: Wat zie je hier eigenlijk? Is dit een slooppand, klaar voor de afbraak? Maar dat is 
het niet, wat je ziet is een zorginstelling voor senioren in de stad Leeuwarden. Hier in dit huis 
worden kwetsbare ouderen beschermd door twee rijen hekken, die moeten voorkomen dat 
familieleden in coronatijd het huis betreden. Afgelopen maandag zag ik deze foto in de 
Leeuwarder Courant, en het liet mij niet meer los. Ik dacht: Wij wonen dus in een land waar 
kwetsbare ouderen met hekken afgeschermd worden voor hun naasten. Wat is hier aan de 
hand, wat speelt hier? Nu ontstond in dezelfde krant een stevige discussie die duidelijk 
maakte dat de bestuurders van de instelling bezig waren met het bieden van bescherming. 
Iemand schreef: ‘Elk mogelijk besmettingsgevaar moeten we onmiddellijk zien te vermijden.’ 
Dit gaat, als je er over nadenkt, dus met name over goede bedoelingen. Maar precies dat 
maakt het ook ingewikkeld, immers als je vanuit goede bedoelingen hekken plaatst, dan ligt 
een ingewikkelde puzzel op tafel: want wat is Gods weg met betrekking tot de zorg? 
 
[ DIA ] De tweede foto betreft president Trump die naar de kerk van de presidenten loopt en 
die een bijbel omhoog houdt, enkele dagen na de gewelddadige dood van George Floyd.  Die 
dood, getuige de grote demonstraties, heeft veel mensen diep geraakt, zwarte mensen 
blijken absoluut niet gelijkwaardig behandeld te worden. Maar wat doet Trump daar met die 
met de Bijbel in de hand? Wat is hier de gedachte, wat wil hij? Wat voor soort vroomheid is 
dit, of moet je dit uitleggen als puur spel? De Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas 
bracht het scherp onder woorden:  ‘Trump is zeer vroom en zijn godsdienstige overtuigingen 
zijn diepgeworteld. Maar zijn vroomheid is geen weerspiegeling van een christelijk geloof.  
Ze wordt gevormd door zijn overtuiging dat er geen groter land bestaat dan Amerika.’ En 
voor alle duidelijkheid: Dit gaat niet over politiek, dit gaat over geloven én de puzzelstukken 



van geloof. Als een leider gedreven wordt door, laten we zeggen een diep geloof, dan ligt er 
een ingewikkelde puzzel op tafel, want wat is de weg die de Geest Gods gaat met zwarte en 
witte mensen? Twee foto’s midden in deze tijd, de een betreft de zorg, de ander vroomheid. 
Twee foto’s maar merkwaardig genoeg hebben beide foto’s een overeenkomst. Beide foto’s 
gaan vooral over het woord ‘scheiding’. Op de eerste foto worden de kwetsbare en de 
gezonde mensen van elkaar gescheiden, dat vertellen die hekken. Op de tweede foto 
worden de mensen die tellen gescheiden van degenen die niet tellen, en merkwaardig 
genoeg wordt dat gezegd met de niet uitgesproken woorden. Het pijnlijke van beide 
‘onderscheidingen’ is vooral dat we met menselijke onderscheidingen te maken hebben, 
maar niet met de onderscheiding des Geestes. Voor dat laatste moeten we naar 
Handelingen 8, daar volgen we de onderscheidingen des Geestes. 
 
[ DIA ] We lezen een beschrijving van de gebeurtenissen in de stad Samaria:  

‘Filippus verkondigde de Messias.  
Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag.’ 

En terwijl het wonder van het Evangelie plaatsvindt, wordt er onmiddellijk een andere 
gebeurtenis naast geplaatst:  

‘Voordien had een zekere Simon magie bedreven  
en de bevolking keek vol ontzag naar hem.’ 

Twee gebeurtenissen, die bijna parallel aan elkaar zich afspelen, beide trekken sterk de 
aandacht van alle inwoners. De mensen zijn vol ontzag, zeg maar gerust: de mensen zijn 
totaal gebiologeerd. Zowel bij de verkondiging van Filippus, alsook bij de magie van Simon. 
En staar je niet blind op zoiets als magie, magie lijkt op een bepaalde manier op het werk van 
de heilige Geest, maar dan vanuit een totaal andere bron. Filippus verkondigt het Evangelie 
en de mensen zijn vol ontzag. Simon op zijn beurt doet de mensen eveneens versteld staan, 
maar dan vanuit eigen gaven. Filippus bevrijdt en geneest, Simon beschikt ook over 
opmerkelijke krachten. Het één en het ander, bijna hetzelfde, maar toch diep 
onderscheiden. Met als spannende vraag: En hoe lopen dan de scheidslijnen? Door twee 
verhalen bij elkaar te plaatsen laat het boek Handelingen zien dat onderscheiding van belang 
is. De Bijbel wil niet dat wij er aan voorbij gaan, de Bijbel richt onze aandacht. Een leider die 
met een bijbel zwaait, die ondertussen geweld twittert, dat vraagt om onderscheiding. 
Zorgondernemers die hekken plaatsen, terwijl zij zeggen zorg en bescherming te bieden, dat 
vraagt om onderscheiding. De pas bekeerde Simon die spreekt en denkt vanuit macht en 
controle, dat vraagt om onderscheiding. Dit is wat Simon zegt als hij de Geest ziet komen: 
‘Geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg de heilige Geest 
ontvangt.’ Waarop Petrus antwoordt: ‘Uw houding tegenover God is niet oprecht, toon 
berouw over uw verfoeilijke gedrag.’ Natuurlijk, als Petrus het zegt lijkt het zo overzichtelijk, 
maar onze vraag is natuurlijk: Wat als wij dit zelf moeten doen? Wie bepaalt wat er wel of 
niet van Godswege komt? Wie bepaalt wat de weg van Gods Geest is, of wanneer het 
eigenlijk een privé mening betreft? 
 
[ DIA ] Puzzelen in geloof heeft altijd weer te maken met onderscheiding, met vragen, met 
lastige kwestie, en wat is dan waar en waar baseer je die waarheid op? Het vraagt uiterste 
bescheidenheid, vaak genoeg rolden christenen vechtend over straat. En tegelijkertijd toont 
het Evangelie tegenover al onze vragen een soort koninklijke eenvoud met betrekking tot 
Gods weg. Vooral het slot van Lucas is heel sprekend, waar staat: 

‘In de naam van Jezus zullen alle volken opgeroepen worden  
om tot inkeer te komen, 



opdat hun zonden worden vergeven. 
Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.’ 

Alles begint met de Naam van Jezus, niet onze naam, niet zo maar een naam, maar de Naam 
van de lijdende knecht. De Naam die ons meeneemt naar de nederigen van hart, naar de 
treurenden, de zachtmoedigen, de hongerigen en dorstigen. Als het over zorg gaat, is die 
Naam bepalend. Als je een Bijbel in je hand neemt, geeft die Naam de richting weer. In die 
naam worden alle volken geroepen, niet alleen blanken en rijken, maar allen. Alle mensen 
zijn in die Naam gelijkwaardig. De schok die de dood van George Floyd teweegbracht, is de 
schok dat racisme nog altijd als een verscheurend monster om zich heen grijpt. Maar 
daartegenover scheidt de Naam Jezus de duisternis van het licht. 
 
[ DIA ] Als Petrus en Johannes Simon de tovenaar aanspreken, dan beoefenen zij de 
onderscheiding des Geestes op grond van de Naam van Christus. Voor de oude kerk was 
onderscheiding zeer wezenlijk, diakrisis noemden ze dat. Je proeft het woord ‘crisis’, door de 
crisis heen omdat je vanuit de goede bron kiest. Daarbij ging het hen om het proeven en 
waarnemen van het verschil. Geen simpel oordeel vanuit het eigen verstand, maar wikken 
en wegen om in het concrete leven de dingen te peilen tot op God. Eén van de 
woestijnmonniken, een zekere abt Moses, onderscheidt drie bronnen waaruit de gedachten 
van de mens kan voortkomen: God, de duivel en wijzelf. Gedachten die van God komen 
hebben te maken met het licht van de heilige Geest, waardoor een christen tot een hogere 
weg wordt verheven. Daarnaast zijn er de gedachten die hun bron vinden in de duivel. Dat 
gaat over de aanlokkelijkheid van het kwaad, de verborgen hinderlagen. Deze gedachten 
hebben te maken met “vallen”, dat je ten val wordt gebracht. Vaak gaat dat gepaard met 
geraffineerde sluwheid die verschijnt onder de schijn van het goede. En abt Mosis benoemt 
de bron die wijzelf vormen. Het overpeinzen en herinneren van dat wat een christen gedaan 
of gehoord heeft. Wat je verstrikt en verwart. Onderscheiding des Geestes is een wikken en 
wegen om de dingen te peilen tot op God, maar altijd geleid door de Geest en gericht op de 
naam Jezus én dat doe je in en door de gemeenschap. Dan wordt het zoals het lied bezingt, 
een tocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Maar in de Naam van Jezus wordt het een 
zegetocht, niet van ons, maar van de Levende: 

Een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Want kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 


