THEMADIENST 9 {Avondmaalsdienst 2&3}
12 februari 2017, Robert Doornenbal

BIJBELLEZINGEN
Handelingen 13:1-4 (BGT/NBV)
1. In de kerk van Antiochië waren profeten en leraren. Behalve Barnabas en Saulus waren dat Lucius uit
Cyrene en Simeon de Zwarte. En ook nog Manaën, die samen met Herodes Antipas opgegroeid was.
2. Op een dag waren ze allemaal bij elkaar om de Heer te eren. Dat deden ze door te bidden en te vasten. Toen zei de Heilige Geest: ‘Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik
hen geroepen heb.’
3. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.
4. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest.
Handelingen 16:6-10 (BGT/NBV)
6. Paulus, Silas en Timoteüs wilden het goede nieuws over Jezus ook in Asia gaan vertellen. Maar de Heilige Geest hield hen tegen. Daarom bleven ze door Frygië en Galatië reizen.
7. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest
van Jezus hun niet toe.
8. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen.
9. Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar
Macedonië en kom ons te hulp!’
10. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit
opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.
Handelingen 20:22-23; 21:4-6 (BGT/NBV/HSV)
20:22. Nu ben ik [Paulus] op weg naar Jeruzalem, want dat wil de Heilige Geest. Ik weet niet wat er in
Jeruzalem met mij gebeuren zal.
23. Maar de Heilige Geest zegt steeds tegen mij: ‘Je zult gevangen genomen worden en moeilijkheden
meemaken.’ Dat zegt Hij in elke stad waar ik kom.
21:4. In Tyrus moesten we een week wachten. We bezochten de christenen in de stad. Zij zeiden tegen
Paulus, door de Geest, dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan.
5. Toen de week voorbij was, gingen we toch verder, uitgeleide gedaan door alle leerlingen met hun
vrouwen en kinderen. We gingen de stad uit en knielden samen neer op het strand om te bidden.
6. Toen namen we afscheid van elkaar. Wij gingen aan boord van het schip en de leerlingen keerden terug naar huis.

Kruiskoppen 2: de Geest doorkruist… en verbindt

Misschien herken je deze plaatjes nog? – van een preek van vorig jaar (17 januari 2016). Ik heb toen benoemd dat we met elkaar zouden gaan praten over een paar gevoelige onderwerpen. Bijvoorbeeld over
tieners aan het Avondmaal. En over het thema homoseksualiteit. Belangrijk hierin is het onderzoeken van
je eigen gezindheid, je basishouding. Daar begint alles mee. Als je niet bereid bent om eerlijk naar jezelf
te kijken, loopt het gesprek al snel vast. Bijvoorbeeld omdat je dan te snel ‘weet’ wat God belangrijk vindt
– namelijk wat jij zelf belangrijk vindt! Ik heb opgeroepen om onszelf te oefenen in de gezindheid van
Christus, de mind of Christ. Vandaar het beeld van kruiskoppen. Ik heb opgeroepen om onszelf te oefenen
in de gezindheid van Christus, de mind of Christ. Vandaar het beeld van kruiskoppen: voor de mannen
een schroef, voor de vrouwen een mok – en voor de jongeren een stukje hippe body art . Elke keer als
je (bij wijze van spreken) een ‘kruiskop’ pakt, dan kun je bedenken: die kruiskop, dat ben ik. Of: zo wil ik
zijn. Ik wil dagelijks mijn kruis opnemen, achter Jezus aan. Dus laat ik mijzelf eerlijk ondervragen:
* Heb ik iemand veroordeeld in mijn gedachten, of in mijn woorden?
* Ben ik krampachtig aan het vasthouden? Of kan ik dingen loslaten, en uitdelen?
* ‘Ontvang’ ik van de ander, ook van degene met wie ik het niet eens ben? Of ben ik vol met mijn eigen
dingen?
* Besef ik (nog) goed wat Jezus voor mij én voor de ander heeft gedaan aan het kruis? Deze laatste vraag
is ook actueel vanwege het Avondmaal dat we zo direct met elkaar gaan vieren.
Staat het je weer bij, de preek van vorig jaar? (Mail me gerust even als je de preek zou willen ontvangen.)
Deze preek borduurt voort op die van vorig jaar. Vandaar de titel: Kruiskoppen 2. The Sequel. De subtitel
van de preek is: de Geest doorkruist… en verbindt. Uit onze bespreking zal blijken dat de Geest soms onze
eigen voorkeuren en plannen doorkruist. Of dat Hij deuren sluit, in plaats van opent. Het komt zelfs voor
dat christenen ervaren dat ze door God in verschillende richtingen worden geleid. Toch hoeft dit de verbinding met medegelovigen niet in de weg te staan. De Geest doorkruist niet alleen, Hij verbindt ook. Wij
kunnen veel leren van wat de eerste christenen overkwam in het boek Handelingen! Dit vraagt nu wel
even gerichte aandacht en concentratie van onze kant. En ik hoop dat jullie later doorpraten over de
preek, want dat is nodig om het je echt eigen te maken. We beginnen met Handelingen 13:1.
Handelingen 13:1-4 (BGT/NBV)
1. In de kerk van Antiochië waren profeten en leraren. Behalve Barnabas en Saulus waren dat Lucius uit
Cyrene en Simeon de Zwarte. En ook nog Manaën, die samen met Herodes Antipas opgegroeid was.
Lucas geeft een korte schets van de kerk van Antiochië. Er waren daar profeten en leraren. En dan noemt
hij vijf namen. Namen van heel verschillende mensen. In de preek van een maand geleden bespraken we
dat Barnabas en Saulus qua karakter nogal anders zijn! Hier lezen we daarnaast over ene Lucius uit
Noord-Afrika, en over Simeon. In de grondtekst wordt hij Niger genoemd (= Latijn voor ‘zwart’).
Daar komt – vermoedelijk – ons woord neger vandaan. En dan is er ook nog Manaën. Hij heeft connecties
met de ‘maffia’! (Iedereen wist: die familie Herodes – die deugt niet.) Ik zeg het wat simpel, maar je voelt
wel aan welk punt Lucas hier maakt. Namelijk: de Heilige Geest spreekt, en Hij wordt gehoord, door een
heel divers samengestelde groep mensen.
Wat betekent dit voor ons? We hoeven niet bang te zijn voor onderlinge verschillen! De Geest bindt ons
samen – ook al hebben we andere culturele achtergronden (ook wat betreft ‘kerkcultuur’) en ook al zijn
we verschillend.

Dat ‘samenbindende’ werk van de Geest blijkt duidelijk uit vers 2.
2. Op een dag waren ze allemaal bij elkaar om de Heer te eren [leitourgo > ‘liturgie’]. Dat deden ze door
te bidden en te vasten. Toen zei de Heilige Geest: ‘Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het
werk waartoe Ik hen geroepen heb.’
De gemeenteleden van Antiochië zijn samengekomen om de Heer te eren. Lucas gebruikt hier een bijzondere uitdrukking. Je kunt die vertalen als ‘dienen in aanbidding’ (= afgeleide van leitourgo, denk aan ons
woord ‘liturgie’). Het gaat hier waarschijnlijk om een speciale dienst van (aan-)bidden en vasten. Een samenkomst die erop is gericht om Gods leiding te zoeken. En het is in die context dat de Heilige Geest
spreekt. Mogelijk gebeurde dit door een van de profeten in deze gemeente (zij werden genoemd in vers
1).
Je ziet hier een verband tussen worship, het samen bidden tot God (en het aanbidden van God), en het
(iets) bemerken van zijn wil en wens voor ons. Dit doet me denken aan de profetische leergemeenschap,
waar Jacqueline Evers over schrijft in de Inhoud (februari 2017, p. 14). Dat zij de indruk kreeg dat God
graag wil dat wij stilstaan bij zijn goedheid, ik vond dat wel mooi om te lezen. Ik moet ook denken aan de
gebedsbijeenkomst van Special Forces, op woensdagavond. Een goed en belangrijk initiatief!
Als je erover nadenkt, is er nog iets wat opvalt in dit vers. Namelijk dat de gemeente van Antiochië twee
belangrijke gemeenteleden kwijt zou raken. Barnabas de bemoediger, en Paulus de begaafde theoloog en
kerkleider. Dat is een offer geweest voor deze gemeente. We leren hieruit dat als God iets duidelijk
maakt, dit misschien onze eigen wensen en voorkeuren doorkruist. Dat is trouwens een les uit het boek
Handelingen als geheel. De Heilige Geest doet soms onverwachte dingen. Ook dingen die niet makkelijk
voor ons zijn. Bijvoorbeeld dat Hij van ons vraagt om geliefde gemeenteleden of -leiders te laten gaan,
zoals hier. Of om (sub-)culturele grenzen over te steken – Peter besprak dit in zijn preek over Handelingen
10 (27 november 2016). Of om bepaalde tradities los te laten, zoals in Handelingen 15.
En soms zegt de Geest domweg ‘nee’. Dat gebeurt in Handelingen 16.
Handelingen 16:6-10 (BGT/NBV)
6. Paulus, Silas en Timoteüs wilden het goede nieuws over Jezus ook in Asia gaan vertellen. Maar de
Heilige Geest hield hen tegen. Daarom bleven ze door Frygië en Galatië reizen.
7. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de
Geest van Jezus hun niet toe.
In vers 6 laat Paulus zich volop kennen als zendeling. Samen met zijn ‘assistenten’ Silas en Timotheüs wil
hij het evangelie verkondigen in de Romeinse provincie Asia. Wat er dan gebeurt, is echt heel apart!
De Heilige Geest houdt deze missionaire actie tegen. Hij verhindert een ‘zendingsbeweging’. In plaats van
deze te stimuleren! Dit is ongehoord, en het staat nergens anders in de hele Bijbel. Al doet het wel denken aan 1 Thessalonicenzen 2:18. Hierin schrijft Paulus dat hij een paar keer heeft geprobeerd om naar de
gemeente in Thessalonica te gaan. Maar dat dit telkens niet lukte omdat de satan dit verhinderde. De satan als tegenstander: dat is niet zo vreemd. Het Hebreeuwse satan betekent letterlijk ‘tegenstander’.
Maar in Handelingen 16 lijkt het wel alsof de Heilige Geest (de ‘Geest van Jezus’, vers 7) de tegenstander
is!
Dit moet heel verwarrend en ook frustrerend zijn geweest. Want stel je even voor: Paulus en zijn medewerkers zijn onderweg naar het Amsterdam van die regio – de grote havenstad Efeze. Ze willen het evangelie brengen in deze belangrijke stad. Prima idee toch, zou je zeggen. Verderop in Handelingen (hoofdstuk 19) komt Paulus inderdaad in Efeze terecht en hij zou daar lang blijven. Maar nu is dat kennelijk nog
niet de bedoeling. Terwijl ze onderweg zijn, springen de stoplichten op rood. Op welke manier ze worden
tegengehouden, weten we niet. Maar één ding is duidelijk: de deuren gaan dicht – twee keer zelfs.
8. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen.
De reis naar Troas is ruim 200 kilometer, destijds was dat ongeveer 1 week reizen. En al die tijd is het onzeker wat de bedoeling is. Het reisgenootschap heeft nog geen positieve richting ontvangen, geen ‘ja’.
Voorlopig zijn er alleen maar rode stoplichten.

Dat kan ons ook gebeuren. In ons leven als gemeente. Of in jouw persoonlijke omstandigheden. Dat je
nadenkt en bidt om de leiding van God. En dat je een mooi idee krijgt en dit graag wilt uitvoeren. Maar
dat je vervolgens alleen maar op onmogelijkheden stuit. Op ‘nee’s’. En dat je het een tijdlang uit moet
houden met die gesloten deuren.
Uit Handelingen 16 trek ik deze les: God heeft zijn eigen timing. Wat voor ons een omweg lijkt, een onnodige vertraging, kán voor Hem de hoofdweg zijn. En Hij doorkruist soms onze beste intenties en plannen.
Dan zegt de Geest van Jezus ‘nee’ – nu nog niet. Dan gaat er een deur dicht, en moeten we geduld oefenen. Onze kruiskoppen buigen. Totdat we zien waar ergens een raam opengaat: nu is het de tijd!
In vers 9 lijkt er een raam open te gaan. 9. Daar [in Troas] kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin
een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’
Een visioen waarin God rechtstreeks spreekt! Duidelijker kan het niet! Toch? Nee – toch niet. Want dat is
niet wat er staat. In vers 9 schrijft Lucas niet over het onmiddellijke spreken van de Heilige Geest, over
een directe boodschap van God (zoals in hoofdstuk 13). Het enige wat we hier lezen, is dat Paulus ’s
nachts in een droom of een visioen een man uit Macedonië zag die hem te hulp riep. Daarna schakelt Lucas ineens over naar ‘we’ (hij was er kennelijk bij): 10. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we
meteen naar Macedonië vertrekken…. Waarom wilden ‘wij’ dat dan, en waarom zo snel? … omdat we
eruit opmaakten [symbibazontes] dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te
verkondigen. Lucas zegt hier niet dat de Heilige Geest iets direct communiceert, zoals in Handelingen 13.
Het accent in dit gedeelte ligt op menselijke interpretatie. De uitdrukking symbibazontes betekent dat
men nadacht en discussieerde over de betekenis van het visioen.
Dit gebeurt in De Lichtboog ook. Er zijn gemeenteleden die zogeheten ‘profetische’ woorden en beelden
krijgen. Deze worden onderling besproken, en getoetst aan de Bijbel. Dat vraagt een nederige houding.
Een houding die hoort bij ‘kruiskoppen’ in het algemeen. Dat je bereid bent om toe te geven wanneer je
iets misschien niet zo helder hebt (in)gezien. En ook dat je je eigen visie of inzichten überhaupt laat bevragen.
Eenmaal in Macedonië, in de stad Filippi, ontmoeten ze niet de man uit het visioen. En binnen de kortste
keren worden Paulus en Silas in de gevangenis gegooid, met opengeslagen ruggen (16:23). Je merkt hier
opnieuw iets van het verband tussen de Heilige Geest en lijden, waar mijn vorige preek over ging.
Tegelijk is er wel sprake van geestelijke eenheid, want Paulus en Silas gaan meteen hardop bidden en zingen (16:25).
Maar wat als christenen het in eerste instantie niet eens zijn over wat Gods wil is? Lucas geeft hier veel
aandacht aan, lees maar eens het bekende Handelingen 15. Over de besnijdenis ontstaat er ‘grote enigheid’ en een ‘felle woordenstrijd’ (15:2,7). Maar dan gaat men naar elkaar luisteren! Luisteren naar de verhalen over wat God aan het doen is in het leven van anderen (8-12). En men luistert naar Gods Woord (1518). En uiteindelijk ontstaat er een gezamenlijk gedragen visie (vers 28: ‘…het heeft de Heilige Geest en
ons goed gedacht…’). Echt prachtig om te lezen! Is dit niet wat we graag zouden zien in De Lichtboog?
Maar zo gaat het niet altijd. Soms blijft er verschil van inzicht bestaan. Paulus en Barnabas bijvoorbeeld
bleven het oneens en gingen uit elkaar (Hand. 15:39). Spannend wordt het ook in hoofdstuk 21.
20:22a. Nu ben ik [Paulus] op weg naar Jeruzalem, want dat wil de Heilige Geest.
21:4. [De christenen in Tyrus] zeiden tegen Paulus, door de Geest, dat hij niet naar Jeruzalem moest
gaan.
In een indrukwekkende toespraak vertelt Paulus aan medegelovigen uit (onder andere) de stad Efeze dat
hij zich door de Heilige Geest geleid weet om naar Jeruzalem te gaan. Maar in hoofdstuk 21 verblijft Paulus een week in Tyrus. De christenen in deze havenstad zeggen ‘door de Geest’ tegen Paulus dat hij niet
naar Jeruzalem moet gaan! De werkwoordsvorm suggereert een herhaling, dus meerdere gesprekken.
Ze geloven oprecht dat hij dat niet moet doen.

Voor beide partijen zal dit niet makkelijk zijn geweest, kunnen we ons voorstellen. Paulus zal hebben gedacht: ‘Heb ik de leiding van de Geest wel goed begrepen? Is het echt de bedoeling van God dat ik naar
Jeruzalem doorreis?’ En de christenen uit Tyrus vonden Paulus misschien wat eigenwijs. ‘Waarom laat
Paulus zich niet overtuigen? Wij worden toch ook door de Geest geleid?’
Ook hier zien we weer dat de Heilige Geest het ons niet altijd gemakkelijk maakt. Het kan echt pijn doen
als je merkt dat een oprechte broeder of zuster in het geloof op een ander spoor zit dan jij, en andersom.
En dat hij of zij zich niet laat overtuigen. En jijzelf ook niet…!
Kruiskoppen, the sequel: Jezus navolgen kan met zich meebrengen dat je een blijvend verschil van inzicht
moet verdragen. Ook als dit ongemakkelijk voelt. Een Joodse schrijver noemt dit ‘the art of disagreement’.
De kunst van het niet met elkaar eens zijn. Een mooie uitdrukking, nietwaar? En nog mooier vind ik wat er
nu volgt.
5. Toen de week voorbij was, gingen we toch verder, uitgeleide gedaan door alle leerlingen met hun
vrouwen en kinderen. We gingen de stad uit en knielden samen neer op het strand om te bidden.
Je proeft hier de aanwezigheid van de Geest. Hierbij gaat het niet om het zoeken naar Gods leiding en wil,
en om besluitvorming. Paulus heeft zijn besluit genomen: hij gaat ‘toch verder’ naar Jeruzalem. Leef je
eens in hoe dat moet zijn geweest. Dat je iemand uitzwaait, terwijl je bij jezelf denkt: ‘Heeft hij nu echt de
goede keus gemaakt?’ Of: ‘Heb ik het dan verkeerd gezien?’ Dat heeft iets pijnlijks, niet? Het is niet makkelijk om te erkennen dat je het blijvend oneens bent.
In deze prachtige scène op het strand merken we iets van het ‘samenbindende’ werk van de Geest. Het
gaat om sympathie voor elkaar. Ook voor medegelovigen met wie we van mening verschillen over hoe
God ons leidt. Letterlijk betekent sympathie mee-lijden, sym-pathos. ‘Sympathie’ tonen voor een medebroeder of -zuster die anders denkt over Gods wil: dat is ervoor kiezen om een kruiskop te zijn. Die keuze
om te lijden, om de pijn te verdragen, is mogelijk dankzij het werk van de Heilige Geest. Want de Geest
verbindt ons aan Jezus. De Geest doet ons beseffen dat
Jezus voor jouw zonden gestorven is én voor die van
jouw zuster of broeder.
In Jezus Christus zijn wij allen één. Dat is wat we hier
zien. Wat is dit een bemoedigend tafereel! Want bij alle
verschil van inzicht over de leiding van God blijft de gemeenschap van christenen op het strand toch met elkaar verbonden. Ze geven elkaar niet op.
Nee, ze dragen elkaar op de (gevouwen) handen!
Voor ons is dit een geweldig inspirerend voorbeeld.
Want in onze gemeente van ruim 1800 mensen zijn er veel onderlinge verschillen. Ook dit jaar zal dat blijken. Wij zullen moeten leren ‘sympathiek’ om te gaan met verschillen, met diversiteit. En hier zien we hoe
dit kan! Niet direct (hard) oordelen over de ander. Niet vervallen in dreinen of zeuren. Niet gelijk gaan
dreigen: ‘Als dit gebeurt, dan…’. Geen scheuringen. Maar wel: met elkaar het gesprek blijven aangaan. In
de verscheidenheid zoeken naar eenheid, naar de gemeenschappelijke identiteit in Christus. En solidair
met elkaar blijven, in een open relatie blijven staan. Ook als medegelovigen andere keuzes maken – keuzes die jij misschien betreurt.
Samen knielen op het strand. Met de kinderen van de gemeente erbij! Zodat onze jongeren kunnen zien
hoe wij als volwassenen omgaan met onze onderlinge verschillen.
Zullen we daarom bidden – dat we hun hierin een positief en inspirerend voorbeeld mogen geven?
En zullen we daarvoor gáán?
Amen

