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Om te zingen:
Opw 669, 618, 136
Sela: gebed voor de werkdag
Om te lezen:
Handelingen 14: 8-18
Jesaja 25:6
Biddag en Avondmaal
De lijn in de Bijbel is: God is
steeds zijn schepselen aan
het voeden. Van Genesis, in
de tuin van Eden tot in het
NT zien we dat Jezus vaak
bezig is met het uitdelen van
voedsel. Wij zijn afhankelijk
van God voor ons dagelijks
brood. Brood tref je niet aan
in de natuur aan, maar is
een product van menselijke
arbeid. God neemt ons werk
serieus. Vandaar dat we
bidden voor gewas én
arbeid.
Op een dieper niveau
hebben we nog iets anders
nodig en zijn wij hongerig
naar God. In zijn Zoon
schenkt Hij zichzelf als het
brood dat leven geeft. De
wijn is een teken van het
bloed van Jezus; maar het
betekent ook vreugde. De
wijn verwijst naar het
feestmaal ‘voor alle volken’
waar Jesaja in zijn
profetische vergezicht (25:6)
al van smulde. Het Avondmaal is hier een voorafje
van, vandaar de kleine porties. Maar de blijdschap
hoeft er niet minder om te
zijn! God wil ons hart verzadigen met vreugde en
dankbaarheid.
Voor het gebed:
Dank en bid voor het
dagelijkse ‘brood’ en het
werk van de kerngroep
leden

Heeft God iets met alle mensen? Lang niet alle mensen op deze
aarde worden in een christelijk gezin geboren. En stel de mensen
van deze stam voor, ze zijn ongeletterd, ze behoren tot de
‘schriftloze volkeren’, zoals dat heet. Weten zij dan al iets af van
God? Zo ja, op wat voor manier dan? En als deze mensen geen
idee hebben van wie God is – is het dan niet erg oneerlijk verdeeld
in de wereld: dat wij wel dingen over God kunnen weten, omdat
wij de Bijbel hebben, terwijl er ook veel volken zijn die nooit een
Bijbel hebben gehad? ‘Heeft God ook iets met deze mensen?’ is dan een logische vraag, gesteld
door een tiener. Het mooie van het Bijbelgedeelte van vandaag is dat we aanwijzingen krijgen
voor een antwoord!
Lees: Handelingen 14: 8-18
Het begint hiermee, dat een man in het stadje Lystra, die al vanaf zijn geboorte verlamd is - en die
zo ongeveer iedereen zal kennen - ineens rondloopt. Dit is een groot wonder! Voor het eerst in het
boek Handelingen bevinden we ons helemaal buiten de Joodse invloedssfeer, in een puur
‘heidense’ (dat betekent: niet-Joodse) omgeving. Dat merk je direct: 11. Toen de mensen zagen
wat Paulus had gedaan, verhieven zij hun stem en ze zeiden in het Lykaonisch: ‘De goden zijn in
mensengedaante naar ons afgedaald!’ De meeste inwoners van Lystra zullen wel Grieks kennen,
maar het liefst spreken ze in een lokaal dialect, het Lykaonisch. Dit is de enige keer dat Lucas het
dialect vermeldt van de vele plaatsen die Paulus bezoekt. Hiermee wil Lucas onderstrepen dat
deze bevolking laagontwikkeld is. 12-13 Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij
de woordvoerder was. De priester van Zeus, wiens tempel vlak buiten de stad lag, bracht met
bloemenkransen getooide stieren naar de stadspoort, die hij en het volk wilden offeren.
Legende van Lystra
Hoe komen de inwoners van Lystra er ineens bij om stieren te gaan offeren aan Barnabas en
Paulus? Zo’n beest kostte een klein kapitaal! Een
legende kan hun gedrag verklaren. Het verhaal gaat
dat de Griekse goden Zeus en Hermes op een dag
Lystra in vermomming bezoeken. Niemand is gastvrij
jegens hen, ook al kloppen ze aan bij duizend huizen.
Uiteindelijk worden ze ontvangen in een nederige
stulp van stro en moerasriet. Twee ouden van dagen,
Filemon en zijn vrouw Baucis, heten de twee goden
welkom (zie kunstwerk rechts).
Kort daarna worden de ongastvrije bewoners van de streek gestraft met een overstroming. Maar
het huisje van Filemon en Baucis verandert in een tempel voor Zeus en Hermes. En de oudjes zelf
worden tot tempelwachters aangesteld. Je voelt het wel aan: toen Paulus de verlamde man genas
– duidelijk een ‘goddelijk’ wonder – waren de inwoners van Lystra er als de kippen bij om niet
dezelfde fout te maken als destijds. Welkom Zeus, welkom Hermes…
Barnabas en Paulus reageren geschrokken
14. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus merkten wat de bedoeling was [dat duurde even,
omdat ze het dialect niet verstonden], scheurden ze van ontzetting hun kleren, [dat was een Joods
gebruik: Joden moesten hun kleren scheuren als ze te maken kregen met godslastering] drongen
zich door de menigte heen en riepen: 15. ‘Mannen, wat doen jullie nu!’ [Oftewel: stop hiermee!]
En nu begint er iets als een toespraak, hoe kort ook. Het is de eerste speech in Handelingen die
gericht is op pure heidenen. Het is heel boeiend om te zien welke woorden Paulus kiest.
‘Wij zijn ook maar mensen, net als jullie.’ De uitdrukking die Paulus gebruikt, betekent: ‘Wij zijn
net zo zwak als ieder ander mens’. Paulus stelt zichzelf en Barnabas helemaal op één lijn met deze
eenvoudige mensen die hen voor goden aanzien.
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Voor het geloofsgesprek
1. In de cultuur van Lystra
beïnvloedde de legende het
gedrag van de inwoners.
Hoe is jouw beeld van wie
God is beïnvloed door de
cultuur? Bijvoorbeeld: besef
ik nog iets van Gods
heiligheid, en zijn haat tegen
de zonde, of benadruk ik
vooral dat Hij liefde is?
Welke blinde vlekken zou je
kunnen hebben?
2. Hoe kunnen we het
evangelie laten landen in de
leefwereld van mensen die
weinig of geen christelijke
achtergrond hebben? Wat
zijn aanknopingspunten in
het dagelijks leven van
mensen om in gesprek te
komen over God?
Ook in onze tijd zijn er
mensen die zeggen: ‘Ik mis
niets in mijn leven, ik ben
zonder God gelukkig en ik
sta dankbaar in het leven’.
Hoe zou je kunnen
aansluiten bij die
belevingswereld, en het
principe van ‘omdenken’
kunnen toepassen? Probeer
eens een voorbeeld
gesprekje uit te werken?
3. We zijn ‘born-believers’,
blijkt uit onderzoek; in ons
zit een natuurlijke affiniteit
voor het geloof. In westerse
landen zie je dat een kind
zich gaandeweg kan
ontwikkelen tot een atheïst,
door allerlei persoonlijke en
sociale factoren. Hoe kijk jij
hier tegenaan? Hoe vrij zijn
wij om kinderen op te laten
groeien als ‘believer’?
4. God heeft van Zichzelf
getuigd! Wat is voor jou een
voorbeeld van Gods
bijzondere openbaring?

Omdenken en aansluiten bij belevingswereld
De toespraak is kort, maar er zit heel veel in. Wat hoorden de luisteraars van destijds? Zij
beluisterden een uitdagende omkering van zaken. Het zijn niet mensen die goden te eten geven
(door middel van hun offers), maar het is andersom. De ene levende God voorziet de mensheid
van voedsel, en de God die alles heeft geschapen vult de menselijke harten tot aan de rand toe
met vreugde. Paulus sluit zo prachtig aan bij hun belevingswereld. Eerst benadrukt Paulus dat er
een God is die lééft, en dat Hij de Schepper is van de hemel, de aarde, de zee en alles waar
daarin leeft (vers 15). God heeft jullie ‘regen gegeven en vruchtbare tijden’, zegt hij. Want dat is
precies waar de boeren in deze agrarische regio naar uitzien: naar regen en een goede
opbrengst van het land. En God heeft jullie overladen met eten en vrolijkheid, vervolgt Paulus.
Want waar gaat het hart van deze mensen naar uit: naar overvloedige maaltijden en vrolijk zijn!
Blijkbaar vond Paulus het niet nodig om deze heidenen te wijzen op de tekorten in hun leven, op
iets of Iemand (Jezus) die zij missen. Hij wijst juist op de overvloed in hun bestaan, en roept hen
op een passend antwoord te geven op die overvloed, namelijk God danken.
God heeft van zichzelf getuigd
De kerntekst van de minipreek van Paulus is vers 17a ‘God heeft van zichzelf getuigd’, Hij heeft
iets van zichzelf laten zien. En dat deed Hij door goed te doen. Wat vinden we hiervan terug in
niet-christelijke religies en culturen, bijvoorbeeld in Afrika? De Afrikaan John Mbiti luisterde naar
getuigenissen uit 270 verschillende Afrikaanse stammen die nog nooit een Bijbel hadden gelezen
of een zendeling hadden gesproken. Maar allemaal bleken ze een naam te hebben voor de
hoogste god, de god die alles heeft gemaakt. Zo bijvoorbeeld de Kpelle, een stam uit Liberia
(West-Afrika). De Kpelle geloven in Yala. Dit is hun getuigenis over Yala: “Yala zorgt ervoor dat er
regen valt op onze velden, en dat de zon schijnt. Omdat wij al deze dingen zien die van hem
komen, geloven wij dat hij goed is.”
Sommige Afrikaanse stammen hebben niet één, maar meerdere namen voor God; namen die
allemaal iets zeggen over zijn eigenschappen. Zo bijvoorbeeld de Ganda uit Oeganda. God is voor
hen Schepper; Meester van het leven; de Eeuwige; Gever; de hemel is van Hem; Hij die dingen
maakt; Hij die medelijden heeft met de armen en de lijdenden. Is het niet bijzonder? God heeft
zichzelf inderdaad in de natuur iets van zichzelf geopenbaard, en de natuurvolken hebben dit
opgepikt. De conclusie van John Mbiti is helder: in traditionele Afrikaanse samenlevingen zijn er
geen atheïsten.
Born believers
Dit geldt ook in onze westerse cultuur. Psychologen hebben recent ontdekt dat jonge kinderen
een natuurlijke affiniteit hebben voor het geloof in een god. Mensen blijken ‘geboren gelovigen’
(born believers). Dit is vergelijkbaar met het gegeven dat baby’s geboren praters zijn (born
talkers), en dat ze geboren wandelaars zijn (born walkers): behalve wanneer er iets aan de hand
is wat dit onmogelijk maakt. Kortom, voor praten en wandelen is geen indoctrinatie nodig. En
dat blijkt ook op te gaan voor ‘geloven’. Vandaar dat het geloof in God of goden zo wijdverspreid
is, zowel cross-cultureel als historisch.
Tegelijk is er wel een stuk Bijbels-theologische vorming nodig, anders kan het alle kanten
opgaan. Tot aan het offeren van stieren voor Paulus en Barnabas toe!
Wachten op Gods bijzondere openbaring in Jezus
De hoofdvraag van deze preek is: Is de God van de Bijbel de God van alle mensen? Het antwoord
is: ja, in die zin dat God over de hele wereld van zichzelf heeft getuigd. In de theologie heet dit
algemene openbaring. Hoe verhoudt zich tot zending? Als volgt: wereldwijd vertellen veel
stammen erover hoe zij het directe contact zijn kwijtgeraakt met hun Schepper – met alle
gevolgen van dien. Bijvoorbeeld dat ze terugvallen in het vereren van en offeren aan ‘zinloze
dingen’, zoals Paulus het noemt. Alsof zij wachten op de bijzondere openbaring van God in de
Bijbel en Jezus Christus, en de doorbraak van het Koninkrijk.

