THEMA 2.

Is er méér?
BIJBELLEZINGEN
Jesaja 35 4b-6a (HSV)
Híj zal komen en u verlossen.
Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan,
de oren van de doven zullen worden geopend.
Dan zal de kreupele springen als een hert,
de tong van de stomme zal juichen.
Handelingen 3:1-12 (HSV)
1. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van gebed, het negende uur.
2. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem
dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die
de tempel binnengingen.
3. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of
hij een liefdegave mocht ontvangen.
4. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan!
5. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen.
6. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus
Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!
7. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast.
8. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en
springend en God lovend.
9. En al het volk zag hem lopen en God loven.
10. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de Schone Poort van de tempel gezeten had; en zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was.
11. En terwijl de kreupele, die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij
hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich.
12. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich
hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht
hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt?

PREEK Is er méér?
INTRO
In de regel vind ik dat ik in mijn preken terughoudend moet zijn om over mezelf te vertellen. Want
het gaat niet om mij en om mijn ervaringen. In een preek draait het om de uitleg en de toepassing
van het Woord van God. Maar er zijn uitzonderingen op de regel. Soms kan het wel functioneel en
helpend zijn om eigen ervaringen in te brengen. En de preek van vandaag is zo’n uitzondering. Ik zal
dit uitleggen.
In Handelingen 2:43 staat er dat er door de apostelen ‘veel wonderen en tekenen’ werden gedaan.
En in hoofdstuk 3 zoomt de schrijver, Lucas, in op één van die wonderen. Namelijk de genezing van
een verlamde man. Over dat Bijbelgedeelte gaat de preek vandaag. En als vanzelf komt dan de vraag
op: die wonderen en tekenen, gelden die ook voor vandaag? Wat kunnen wij verwachten als het gaat
om wonderbaarlijke genezingen? Of heel beknopt: Is er méér?
Er zijn christenen die hier met grote stelligheid een uitroepteken plaatsen: Er is méér! En ze handelen
ook vanuit die overtuiging. Mijn vader kreeg met een paar van hen te maken toen hij zwaar ziek was,
ruim tien jaar geleden. Bewogen met zijn lot, bestraften deze gelovigen de kanker in de naam van
Jezus. En ze voegden eraan toe dat ze zeker wisten dat het Gods wil was dat mijn vader zou genezen.
Hij zou weer helemaal gezond worden. De werkelijkheid was dat hij steeds zieker werd en uiteindelijk
overleed. Lichamelijk gezien was hij er verschrikkelijk aan toe, ik overdrijf niet. Tegelijk was er een
vrede in huis die alle verstand te boven ging. Hierin hebben wij als familie de aanwezigheid van God
ervaren. Maar een wonder van genezing had niet plaatsgevonden. Van het groepje vurige gelovigen
die zeker wisten dat God mijn vader zou genezen, hebben we nooit meer wat gehoord.
Jaren eerder had mijn vader meegemaakt dat zijn schoonzus zwaar ziek was, en niet lang meer zou
leven. Maar dit was niet bespreekbaar in de christelijke gemeenschap waarvan zij en haar gezin deel
van uitmaakten. Want rekenen met de naderende dood werd gezien als een teken van ongeloof. Het
was de wil van God dat zij zou genezen, en daar moest iedereen zich op richten. Toen mijn tante toch
overleed, kwam dit als een grote schok. Haar drie kinderen hadden geen afscheid kunnen nemen van
hun moeder. In de jaren die volgden, heeft dit een zware wissel getrokken op het gezin.
Ik vertel dit om duidelijk te maken waarom ik niet kies voor gespierde uitspraken als het gaat om genezingswonderen in onze tijd. Dit onderwerp ligt pastoraal heel gevoelig. En het is omgeven met theologische vragen - met dingen die we niet begrijpen van God.
Tegelijk is het zo dat de Bijbel duidelijk oproept om te bidden voor genezing. Het was zelfs een opdracht die Jezus zijn discipelen meegaf (Matth. 10:8; Lucas 10:8). Ik heb meerdere mensen ontmoet
die zijn genezen na ziekenzalving, of na gebed. En ik heb zelf meegemaakt dat iemand voor mij bad
die de gave en ook een bediening van genezing had. Tijdens dit gebed groeide een van mijn benen
aan, dat was heel apart om te zien. Sindsdien heb ik geen rugpijn meer als ik uren moet staan, zoals
vandaag.
Ik sta ervoor open om meer te leren op dit terrein. Daarom ben ik onlangs naar een interkerkelijke
conferentie geweest met de titel There is More! (Er is meer!) Het ene verhaal na het andere volgde
over wonderen van genezing tijdens conferenties op alle continenten van de wereld. De hoofdspreker straalde een groot medeleven uit, een intense compassie met mensen die ziek zijn. Dat raakte
me. Ook ben ik onder de indruk van zijn sterke geloof en enorme toewijding aan God. Hij vertelde
bijvoorbeeld over een grote doorbraak in zijn bediening tijdens dag 23 van zijn 40-dagen vastenperiode. Oef, schoot er door mij heen, ik heb nooit zelfs maar overwógen om meer dan een dag te vasten! Ik zou nog veel meer kunnen vertellen over wat ik heb gehoord en gezien. Bijvoorbeeld dat op
een gegeven moment links en rechts van mij mensen op de grond zonken, in een kennelijke staat van
gelukzaligheid. Zij waren ‘slain in the Spirit’, gevallen in de Geest. Terwijl er voor mij toch ook werd
gebeden, gedurende een paar seconden, maar ik voelde helemaal niets.

Deze en andere ervaringen zorgden ervoor dat ik wegging met nog meer vraagtekens dan ik al had!
(Deels ook wel over mijn eigen geloofsleven.) Ik zeg dit maar even eerlijk, want dan begrijp je beter
welke accenten ik leg bij de uitleg van Handelingen 3. Laten we daar nu naar kijken.
Handelingen 3:1-12 (HSV)
1. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van gebed, het negende
uur.
2. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem
dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen
die de tempel binnengingen.
De man bij de tempelpoort is verlamd vanaf zijn geboorte, inmiddels ruim veertig jaar geleden (Hand.
4:22). Medisch gezien betekent dit: genezing is uitgesloten. Ook vandaag zijn er theologen die zeggen: ‘Dit is geen historische gebeurtenis. Want het is absoluut onmogelijk dat iemand die vanaf zijn
geboorte verlamd is ineens kan gaan lopen en springen.’ Tja, denk ik dan, dat lijkt me nogal wiedes…
Waarom denk je anders dat de mensen zo buiten zichzelf van verbazing (Gr. ekstasis ≈ in extase) waren toen het ‘onmogelijke’ ineens toch mogelijk bleek?
Anyhow - duidelijk is dat niemand rekent met het grote wonder dat zal plaatsvinden. De man zelf
verwacht ook niet genezen te worden. Hij vraagt om geld, niet om een wonder. De verlamde man is
hierin natuurlijk geen uitzondering. Er zijn heel veel mensen die niet weten, of die niet geloven dat er
genezingswonderen mogelijk zijn in de naam van Jezus. Maar dat betekent niet dat ze passief zijn,
dat ze niets hebben bij te dragen. Is er meer? – ik maak hiervan: is er meer than meets the eye in dit
Bijbelvers? Kunnen we er meer van leren dan je op het eerste gezicht zou zeggen? Ik denk van wel.
De verlamde man zit niet eenzaam thuis opgesloten. Hij is niet geïsoleerd van elk menselijk contact.
Hij heeft mensen om zich heen die om hem geven. Elke dag opnieuw zorgen ze voor hun verlamde
familielid, vriend of kennis. Ze zetten hem strategisch neer op een plek waarvan je kunt aannemen
dat hij daar wat geld krijgt. Want het geven van aalmoezen, ‘liefdegaven’ zoals de HSV mooi vertaalt,
was een morele plicht voor de Joden. In het Bijbelse Israël was er aandacht voor de armen en bedelaars. Het Oude Testament legde grote nadruk op het respectvol omgaan met gehandicapten, inclusief verlamde mensen (vgl. Lev. 19:14; Deut. 27:18; Job 29:15). De wetgeving voorzag in een sociaal
vangnet voor de vele armen, zieken en gehandicapten die er destijds waren.
De mensen die dag in dag uit de verlamde man verplaatsten, noem ik ‘mantelzorgers’. Ook onder ons
zijn er veel mantelzorgers. Gemeenteleden die zich trouw inzetten voor zieken, gehandicapten of ouderen in hun familie- of vriendenkring, binnen of buiten De Lichtboog. Ik vind het belangrijk om dit te
benoemen. Ziek zijn, of lichamelijk aftakelen, betekent lijden, en dat is niet makkelijk. Maar het is
ook zwaar om mantelzorg te geven, zeker op de langere termijn. Mantelzorgers hebben zelf ook aandacht, gebed en ontspanning, of zorg nodig, van tijd tot tijd. En op zijn minst begrip en erkenning
voor de offers die ze brengen. Als er in de kerk een eenzijdige nadruk komt te liggen op genezingswonderen, dan vergeten we misschien dat God ook werkt door de dagelijkse trouw en inzet van gewone, ‘anonieme’ mensen.
Ik denk aan wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 4:20: “… Trofimus heb ik ziek in Milete achtergelaten.” We weten niet aan wat voor ziekte Trofimus leed. Maar we weten wel dat er in Paulus’ dagen
heel veel zieken waren. Omdat er geen desinfecterende zeep was, traden er vaak infecties op en
kwamen epidemieën veel voor. Christenen stonden erom bekend dat zij ook de doden begroeven
van niet-christenen. Dat dwong respect af omdat de ‘volgelingen van de Weg’ daarmee het risico namen op infectie, wat inderdaad geregeld voorkwam. (Tegelijk hielp het begraven wel om de epidemie te stoppen!)

De meeste mensen in steden zoals Milete of Rome hadden te maken met chronische gezondheidsproblemen. Bijna iedereen had littekens. Dit gegeven werd zelfs gebruikt als een middel om jezelf te
identificeren. Zoals wij nu een vingerafdruk zetten, zo schreef men destijds op een contract wat je
litteken was! Gemiddeld genomen werden mensen niet oud: dertig jaar is al een hoge schatting. (Dit
kwam mede door de hoge kindersterfte.) Een bron uit de tijd van de vroege kerk beschrijft hoe er tijdens een epidemie ook bij christenen “geen huis [is] waar er geen doden zijn gevallen, hoe graag ik
ook zou willen dat het bij één zou zijn gebleven”. De vroege kerk stond erom bekend, ook bij nietchristenen, dat men daar hulp en steun kon krijgen. En wonderbaarlijke genezingen kwamen zeker
voor! Maar lang niet iedereen genas op gebed. Er was ook mantelzorg nodig, en medische zorg. Het
eerste ziekenhuis, de eerste apotheek, het eerste blindeninstituut: deze en andere organisaties waren vrucht van de doorwerking van het evangelie.
In zijn brief aan de Romeinen spreekt Paulus over genadegaven. Dat zijn geestelijke gaven die God
aan gelovigen geeft ten dienste van de gemeente. Hierbij noemt Paulus ook de gave van ‘wie zich
over anderen ontfermt’ (Rom. 12:8b, HSV). Deze uitdrukking mag je breed opvatten. Het gaat hier
om christenen die zich inzetten voor arme mensen, ook via financiële ondersteuning. En deze gave
van ontferming, of barmhartigheid, slaat ook op mensen die van God kracht ontvangen om te zorgen
voor zieken. Zieken zoals Trofimus – of een van de vele andere zieken. Deze gave van ontferming is
ook in De Lichtboog duidelijk aanwezig. Er wordt veel naar elkaar omgezien. En sommigen van ons
hebben op dit terrein echt een gave. Laten we hier God voor danken! Geliefde broeders en zusters
met de gave om bijstand te verlenen (Rom. 12:7), om te troosten (12:8), om te zorgen en zich te ontfermen: we zijn zó blij met jullie!
Tegelijk ben ik ook zo vrij om te melden dat het pastorale team onder leiding van Wytze zeker versterking kan gebruiken .
Zijn de gaven van ontferming en troosten en bijstand verlenen de enige gaven van de Heilige Geest
die we vandaag mogen verwachten? Of – is er meer? Laten we kijken naar het volgende vers.
4. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan [atenizo] en zei: Kijk ons aan!
De uitdrukking ‘doordringend aankijken’ (Gr. atenizo) heeft een speciale betekenis. Atenizo duidt op
een zien met meer dan alleen de ogen. Het gaat om kijken en daarbij geestelijk inzicht ontvangen.
Bijvoorbeeld een profetisch inzicht dat deze man zou genezen. De Heilige Geest kan ervoor zorgen
dat iemand kan zien met geestelijk onderscheidingsvermogen. We komen dezelfde uitdrukking ook
tegen in Hand. 13:9 (HSV): Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de Heilige
Geest, keek hem [= Elymas, een magiër/tovenaar] doordringend aan, en zei: ‘O duivelskind…’
Het zal je maar gezegd worden… Kennelijk zag Paulus onder inspiratie van de Heilige Geest dat deze
Elymas echt verkeerd bezig was!
Atenizo wordt ook gebruikt in Hand. 14:9 (HSV). In dit gedeelte is er net als in hoofdstuk 3 sprake van
een verlamde man. Deze hoorde Paulus spreken. Die [Paulus] keek hem doordringend aan en toen
hij zag dat hij [= de verlamde man] geloof had om gezond te worden… Ook hier lezen we over deze
bijzondere manier van zien. Het lijkt erop dat Paulus een ‘woord van kennis’ ontving, zoals dit wel
wordt genoemd. Of een profetisch inzicht.
Het boek Handelingen laat zien dat de eerste christenen afhankelijk zijn van de kracht van de Heilige
Geest. En dat ze worden toegerust met gaven van de Geest, en deze ook inzetten. We hebben één
voorbeeld besproken, maar je komt er nog veel meer tegen als je het boek doorleest. Niet alleen de
gave van onderscheiding, de gave van profetie, of een woord van kennis. Maar ook de gave van geloof, de gave van genezing, de gave van bevrijding, en de gave van tongentaal. Je ziet deze en nog andere gaven allemaal in actie, als je er eenmaal op let. Waarom vraag ik hier aandacht voor?
Omdat ik inmiddels heb gezien en ervaren dat ook déze Geestesgaven in onze gemeente aanwezig
zijn. En dat ze actief – en met vrucht – worden ingezet. We hebben het hierover gehad in de kerngroep waar ik toe behoor, en dit wordt breed herkend.

Soms gebeurt dit inzetten van Geestesgaven wat meer achter de schermen. Bijvoorbeeld tijdens ministry en gebedspastoraat. En in het team bevrijdingspastoraat, dat mensen helpt om vrij te komen
van demonische bindingen. (Er zijn misschien gemeenteleden die niet weten dat er überhaupt een
team bevrijdingspastoraat bestaat, daarom noem ik het even.)
Het is mijn verlangen dat wij allemaal, ikzelf ook, (nog) meer bekend raken met het werk en de gaven
van de Heilige Geest. Want deze gaven zijn er om de gemeente op te bouwen. Dat is een proces dat
continu aandacht vraagt, het is niet makkelijk en het gaat niet vanzelf. We redden dit nooit in eigen
kracht, of met alleen ons gezond verstand. Hoe nuttig enige nuchterheid ook moge zijn! Het zou
mooi zijn als we de (voor ons besef) meer ongewone gaven zoals profetie ook durven te gebruiken,
en meer ruimte geven. Niet alleen tijdens een winter- of zomerconferentie waar vooral ‘nieuwe wijn’
wordt geschonken (oftewel New Wine bijeenkomsten)! Maar bijvoorbeeld ook ‘ns op een gewone
zondag, zoals vandaag, of een doordeweekse dag. Dit in de lijn van de oproep van Paulus (1 Kor.
14:1, NBV): Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie.
Hoe denk jij daarover? Zou jij dat ook graag willen? Zo ja, hoe zou dit concreet kunnen worden vormgegeven? Genoeg stof om over te praten in de kerngroep (of aan de keukentafel)! Mail je ideeën
maar naar de werkgroep Samenkomsten2021, onder leiding van Christiaan Kuiper. (Of stuur mij een
mail, kan ook.)
Is er nóg meer te vinden in ons Bijbelgedeelte? Oh ja, zeker weten! Maar ik zal het niet te gek maken
 We kijken nog naar de verzen 5-6.
5. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen.
6. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus
Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!
Bij dit vers moet ik denken aan een anekdote uit de Middeleeuwen. De beroemde theoloog Thomas
van Aquino kwam op bezoek bij de toenmalige paus, toen deze juist bezig was een grote som geld te
tellen. “Kijk eens aan, Thomas”, zei de paus met een gretige glimlach, “de kerk kan niet langer zeggen: ‘Zilver en goud heb ik niet’!” “Dat is waar”, antwoordde Thomas. “Maar evenmin kan de kerk
vandaag zeggen: ‘Sta op en wandel!’”
Dat is een doordenker. Je ziet, er is meer te zeggen over werkelijk elke Bijbeltekst! Maar de kern in
vers 6 is de naam van Jezus. Eigenlijk zou je Handelingen 3 als geheel moeten lezen. Dan zal je zien
dat dit hoofdstuk niet draait om de genezing op zich. Lucas schreef niet met het doel om de kerk iets
te leren over hoe je de dienst van genezing vorm moet geven. Daarvoor kunnen we terecht in andere
Bijbelgedeelten. Bijvoorbeeld Jacobus 5, dat handelt over de ziekenzalving. Het doel van Lucas is om
aan zijn lezers duidelijk te maken dat Jezus nog steeds aanwezig is, ook al zien we Hem niet. En dat
Jezus alle macht en gezag heeft. De genezing van de verlamde man is daar een duidelijk teken van.
Direct hierna volgt de toespraak van Petrus. De focus in deze speech is om aan het Joodse volk duidelijk te maken wie Jezus uit Nazaret (= een soort ‘Lutjebroek’) eigenlijk is. Namelijk de ‘dienaar van
God’ (vers 13 en 26); en de ‘Heilige en Rechtvaardige’ (vers 14). Jezus is degene ‘die de weg naar het
leven wijst’; en tegelijk degene die God uit de dood heeft opgewekt (vers 15). Jezus is de ‘profeet’
die al door Mozes was aangekondigd (vers 22). En Jezus is de ‘messias’ (vers 18 en 20).
Het is door het geloof in deze Jezus, en door zijn kracht dat de verlamde man werd genezen. Jezus is
het hoofd van de groeiende kerk in Handelingen, en ook van De Lichtboog. Wij mogen Hem vragen
om ons te geven wat we nodig hebben. Ook als we ziek zijn, of als we mantelzorg verlenen. Als we
bidden om genezing voor anderen, of voor onszelf. En als we ernaar verlangen dat er nog meer
ruimte komt voor de inzet van geestelijke gaven. Of als we ons uitstrekken naar meer liefde, en meer
kracht van de Heilige Geest (daar gaat het antwoordlied over). Letterlijk of figuurlijk stelt Jezus ons in
staat om op te staan, en te lopen! Hij is onze trouwe metgezel tijdens onze pelgrimstocht op de weg
van het Koninkrijk. Amen.

