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Suggesties om te beginnen:
‘Mensen van De Weg’ , zo
werden de eerste christenen
genoemd. Probeer eens
creatief allerlei woorden of
beelden te bedenken die bij
De Weg horen.
Om te zingen:
Opw 569
Opw 576
Opw. 727
Opw 710
Om te luisteren:
Het lied
Mensen van de Weg
Van Theo van Teijlingen

Het nieuwe jaarthema is: de Weg van het Koninkrijk, waarin het boek Handelingen uitgangspunt
is. In Handelingen zie je beweging, een nieuw begin van de kerk voor alle volken, van op weg gaan.
De eerste christenen werden ‘mensen van De Weg’ genoemd (Hand. 9:2, 22:4, 24:14, 21) Wij
worden opgeroepen om te bouwen aan Gods Koninkrijk met hart en mond en handen, in de
kracht van de heilige Geest.
Mission impossible
Het boek Handelingen is heel boeiend en uitdagend, een heel dynamisch verhaal, vol onverwachte
plotwendingen en spannende scènes. Het lijkt soms wel een actiefilm – de categorie Mission
Impossible – maar dan met mensen zoals Paulus in de hoofdrol. Onze persoonlijke ervaring met de
gaven van de Geest en met tekenen en wonderen kan heel verschillend zijn. Laten we open en
eerlijk zijn naar elkaar, ook in wat je lastig en moeilijk vindt, en elkaar bemoedigen en
aanmoedigen door getuigenissen te delen. De echte hoofdrol in het boek Handelingen is van de
opgestane Heer Jezus. Het gaat erom wat Hij doet, door mensen heen, in de kracht van de Heilige
Geest. Het lezen van dit boek stimuleert het verlangen naar wat God allemaal kan, en mogelijk
ook wil doen in ons midden.

Het evangelie verstoort
Er is iets opvallends bij het lezen van het boek Handelingen als geheel. De boodschap van het
evangelie veroorzaakte destijds veel onrust. In Handelingen 19:23 bijvoorbeeld lezen we:
“Omstreeks die tijd ontstond er grote opschudding naar aanleiding van de Weg.” Dat was in Efeze
Om te lezen:
– er waren hele toestanden in die stad. In Handelingen 21:30 gaat over Paulus in Jeruzalem: “De
Hand. 4: 23 - 31
hele stad raakte in rep en roer en er ontstond een volksoploop.” Maar het toppunt is toch wel hoe
Psalm 146: 6
christenen worden beschreven in hoofdstuk 17:6. Namelijk als “mensen die de wereld in rep en
Psalm 2: 1-2
roer gebracht hebben”, letterlijk staat er ‘ondersteboven gekeerd’.
Volgelingen van Jezus hadden andere waarden dan veel mensen in de omringende cultuur, ze
gedroegen zich anders. Ze geloofden anders en ze baden anders. Ze gingen anders met elkaar en
Tip voor de kerngroep:
hun medemens om, ze gingen anders om met geld en bezit. Kortom, de mensen van de Weg
hadden een duidelijk afwijkende levensstijl. Op religieus, sociaal, politiek en economisch gebied
Zullen wij ons samen hierop waren de eerste christenen een luis in de pels. Sommige mensen werden hierdoor aangetrokken,
richten in dit seizoen?:
anderen juist niet. Telkens opnieuw zie je dat het evangelie weerstand opriep. Het evangelie roept
(1) aanhoudend en
op om dingen los te laten; bijvoorbeeld geliefde denkbeelden of tradities, bepaalde gewoonten en
eensgezind bidden;
gedragspatronen, invloed en macht. Dat is een lijn in Handelingen.
(2) erop vertrouwen dat God Is dit vandaag heel anders? Ook wij kunnen met weerstand te maken krijgen. Soms zit die
regeert;
weerstand in jezelf. In je eentje kun je op een gegeven moment geneigd zijn het op te geven, of af
(3) beschikbaar zijn als
te dwalen. Maar in een (kern)groep kun je samen optrekken en elkaar helpen. Ook om dingen in
dienaren van God;
praktijk te brengen, te oefenen. Bijvoorbeeld door samen te bidden.
(4) vrijmoedig vragen
God hoort.
Hoe kunnen jullie als
Hij verandert mensen en gemeenschappen, en Hij reageert op gebed. Dat blijkt uit het
kerngroep concreet inhoud Bijbelgedeelte dat we nu gaan bespreken. Dit gedeelte beschrijft het meest uitgebreide gebed van
geven aan deze oproep?
het boek Handelingen.
Zou je aan de hand van deze Lezen: Hand. 4: 23 -31
punten een soort missie
Even de context: Handelingen 3 beschrijft de genezing van een verlamde man. Dit wonder maakt
voor je kerngroep voor het grote indruk op veel mensen. Maar de politieke en religieuze top van Jeruzalem is not amused.
komende seizoen kunnen
Het evangelie verstoort! Daarom verbieden ze Petrus en Johannes om voortaan over Jezus te
beschrijven?
spreken.
Vs 23. Petrus en Johannes gingen naar (letterlijk) ‘die van hen’, oftewel naar hun geestelijke
familie. Naar de gemeenschap waarvan ze deel uitmaakten.
Vs 24. “Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan”. Ze richtten zich direct tot
God. En dit bidden gebeurde eensgezind. Dit woord ‘eensgezind’ wordt meer dan tien keer
gebruikt in Handelingen. Het gaat hier om een diepe verbondenheid in doel en denken.
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Voor het geloofsgesprek

Eensgezind
Waarin waren de eerste christenen ‘eensgezind’’ ? En wat betekent dit voor ons?
1 Handelingen staat vol
1. De eerste volgelingen van Jezus belijden de soevereiniteit (= heerschappij) van God.
verhalen waarin de Heilige God regeert over de schepping, over de geschiedenis, en over het heden. Dat is de grote lijn in hun
Geest krachtig werkt door
gebed, in de verzen 24-30. Kijk maar naar wat er volgt.
gewone mensen, die
a. over de schepping
wonderen, tekenen,
Vs 24: (zie Ps 146:6) Opvallend is dat men eerst belijdt wie God is. In plaats van dat direct het
genezingen (het werk van
probleem – de dreiging van vervolging – overheerst. God regeert!
Jezus) doen. Hoe kijk jij daar
b. over de geschiedenis en over alle volken.
tegenaan? Waar zie jij dat? God is Heer over zowel het verbondsvolk als over de andere volken en hun machthebbers:
Welke vragen doemen op? Vs 25-28: (zie Ps 2)Hier begint het al, de belijdenis dat God de regie in handen heeft en zie je iets
Waar zou je van willen
terug van de heerschappij van God. ‘Here God, U bent in control. Wat er gebeurd, is in
getuigen?
overeenstemming met Uw heilsplan.’
Dit geldt ook voor de serieuze dreiging van vervolging die de volgelingen van Jezus op dit moment
2 Het evangelie verstoort….. ervaren. Ook die komt niet als een verrassing voor God.
‘turning the world upside
c. over de actualiteit en de (nabije) toekomst:
down’, christenen zijn ‘een Vs 29-30 Het vervolg gaat over het heden en de toekomst: ‘stel ons in staat’. Hieruit spreekt de
luis in de pels’
verwachting dat God betrokken is op hun leven. Ze verwachten dat Hij datgene wil schenken wat
Wat vind je van deze
zij vragen. Opvallend hierin is dat de leerlingen niet bidden dat er geen vervolgingen komen. Ze
stellingen?
vragen of God naar de dreigementen wil kijken, zoals er letterlijk staat. En ze bidden of God hen
wil bijstaan in het hier-en-nu en in de dagen die komen.
3 De ‘mensen van de Weg’
belijden dat God HEER is, in 2. De aanhangers van de Weg zien zichzelf als dienaren, in de lijn van David en Jezus.
control is over wat er in deze Kijk maar naar deze uitdrukkingen in verzen 25, 27, 29, 30
wereld gebeurt. Hoe ervaar De eerste volgelingen van Jezus hebben goed in de gaten dat er een diepe geestelijke eenheid
je dat met terroristische
bestaat tussen de opgestane Heer Jezus en de kerk. En daarin staat niet het ‘ik’ centraal, maar hun
dreigingen en vervolging
Meester. Hem willen ze dienen. Zoals Jezus er alleen op uit was om de wil van zijn hemelse Vader
…enz. die dichterbij komen? te doen.
4 God hoort….
Lees Hand. 4: 31
Een gezamenlijke, krachtige,
fysieke ervaring van de
Heilige Geest is het
antwoord op eensgezind
gebed. Hoort en verhoort
God? Misschien is het stil?
Welke verwachting heb jij
van (gezamenlijk) gebed?
Logo
Kees Zondag heeft het logo
ontworpen, passend bij dit
thema. De 'rafelige' randen
geeft het iets onafs, zoals
ook onze weg in bepaalde
opzichten onaf, niet te
overzien is. En de kroon:
symbool van de Koning,
verwijzend naar zijn
uiteindelijke overwinning.
Tegelijk niet 'triomfalistisch'
vorm gegeven - we leven
nog wel in de tussentijd.

3. De eerste christenen vragen vrijmoedig
Het gebed eindigt met dubbel verzoek, een tweeledige vraag. De eerste vraag is om
vrijmoedigheid in het spreken over Jezus en de boodschap van het Koninkrijk:
vs 29. … stel ons…in staat om vrijmoedig over Uw boodschap te spreken…
De tweede vraag is vrij moedig:
30. door ons bij te staan…, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in
de naam van Jezus…’
Zoals we weten uit het vervolg, geeft God wat hier wordt gevraagd, door de werking van de
Heilige Geest.
Tot slot kom ik terug op deze vraag: waarin blijken de eerste christenen eensgezind? En wat
betekent dit voor ons?
1. De kerk in Handelingen is een biddende kerk. De eerste volgelingen van Jezus zijn mensen van
gebed. Zoals Hij dit zelf ook was! Het gebed is de ruggengraat van het gemeente-zijn.
2. De eerste leerlingen richten zich op God. Ze geloven en belijden dat God regeert. Dat Hij alles
doet medewerken ten goede, ook al zien of ervaren we dit niet zo.
3. Het gaat de discipelen niet om hun eigen agenda. Ze willen dienaren zijn van God, beschikbaar
zijn als instrumenten in zijn hand. Ook wij mogen leven vanuit die houding van overgave en
dienstbaarheid.
4. De mensen van de Weg zijn ervan overtuigd dat God hun gebeden hoort en dat Hij erop zal
reageren. Ze vragen vrijmoedig. Onder meer om vrijmoedigheid om te getuigen van Jezus. Ze
beseffen dat dit onrust zal geven: het evangelie stoort. Maar ze geloven ook dat God hoort.

