THEMADIENST 10 {Avondmaal / biddag 1&2}
12 maart 2017, Robert Doornenbal

BIJBELLEZINGEN
Jesaja 25:6 (NBV)
Op de berg Sion maakt de machtige Heer een maaltijd klaar. Het wordt een feestmaal voor alle volken,
met heerlijk eten en drinken: vet en kruidig vlees, en goede wijnen met een krachtige smaak.
Handelingen 14:8-18 (NBV, HSV, NBG en eigen vertaling)
8. In Lystra zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had; hij was al sinds zijn geboorte verlamd
en had nooit kunnen lopen.
9. Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden.
10. Daarom riep hij hem toe: ‘Kom overeind en ga op uw benen staan!’ De man sprong op en begon te
lopen.
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!’
12. Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder was.
13. 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.
14. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus merkten wat de bedoeling was, scheurden ze van ontzetting hun kleren, drongen zich door de menigte heen en riepen:
15. ‘Mannen, wat doen jullie nu! Wij zijn ook maar mensen, net als jullie. Onze boodschap is nu juist dat u
zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God. Hij heeft de hemel en de aarde en de zee
geschapen, en alles wat daar leeft.
16. Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan.
17. Toch liet Hij zichzelf niet zonder getuigenis, maar Hij heeft blijk gegeven van zijn goedheid. Hij gaf ons
vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden; Hij verzadigde ons hart met voedsel en vreugde.’
18. Door deze woorden slaagden ze er met moeite in de mensenmenigte ervan te weerhouden om aan
hen een offer te brengen.

PREEK: Is God de God van alle mensen...?

Stel je voor dat je bij een Afrikaanse stam terecht komt, zoals op
de foto. Bijvoorbeeld voor een inentingscampagne. Of om als
journalist een reportage te maken. Of omdat je graag over het
evangelie wilt vertellen, of om nog een andere reden.
En stel dat de mensen van deze stam ongeletterd zijn – dat ze behoren tot de ‘schriftloze volkeren’, zoals dat heet. Weten ze dan
al iets af van God? Zo ja, op wat voor manier dan? In elk geval niet
via het lezen in de Bijbel, want er wordt niet gelezen in deze stam.
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? Een tiener uit onze gemeente
formuleerde de vraag als volgt: “Is God de God van alle mensen?”
Ik ben blij met deze eerlijke en belangrijke vraag. Lang niet alle mensen op deze aarde worden in een
christelijk gezin geboren. ‘Heeft God ook iets met deze mensen?’ is dan een logische vraag. Het is een
vraag die je zeker krijgt als je met niet-gelovigen spreekt, maar ook binnen de kerk is dit een issue. En het
mooie van het Bijbelgedeelte van vandaag is dat we aanwijzingen krijgen voor een antwoord!
Het begint hiermee, dat een man die al vanaf zijn geboorte verlamd is - en die zo ongeveer iedereen zal
kennen - ineens rondloopt. Dit is een groot wonder! We hebben het al eerder over zo’n soort situatie gehad, in een preek over Handelingen 3. Hierin beschrijft Lucas een soortgelijk wonder. Toen ging het om
Petrus in Jeruzalem; nu draait het om Paulus in Lystra. Dat is een stadje in wat nu Turkije is. 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 dan als tweede taal. 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. Al in de
klassieke oudheid denkt men over deze streek: ‘Oh, dat zijn primitieve, ongeletterde, bijgelovige boeren
en bergbewoners’. (Hoe zou het komen dat vooral Amerikaanse Bijbelgeleerden hier allerlei uitdrukkingen voor hebben? Hillbillies; superstitious yokels; ignorant hicks…)
12. Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder was.
13. 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.
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 (ik zou haast zeggen: stieren!) bij om niet dezelfde
fout te maken als destijds. Welkom Zeus, welkom Hermes…
Dit heeft iets humoristisch, voor ons besef. Tegelijk houdt deze scène mijzelf en ons allemaal ook een
spiegel voor. Stel jezelf maar eens deze vraag: Is mijn eigen beeld van wie God is niet ook beïnvloed door de
cultuur waarin ik leef? Bijvoorbeeld: besef ik nog iets van Gods heiligheid, en zijn haat tegen de zonde, of
benadruk ik vooral dat Hij liefde is?

Oftewel: waar zitten onze eigen blinde vlekken over wie God is en wat Hij van ons vraagt?
Het lijkt me zinvol om hier een keer over door te praten, bijvoorbeeld in de kerngroep.
Barnabas en Paulus reageerden in eerste instantie geschrokken op wat ze zagen gebeuren.
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.
Bijvoorbeeld hier: ‘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. Dat is mooi, hij kijkt niet op hen neer. Daarna volgt
al wel direct een confrontatie. ‘Die offers van jullie aan die zogenaamde goden zijn nutteloos – het stelt
niets voor’, zegt Paulus. ‘Je moet Jezus leren kennen!’
Nee, dat laatste zegt hij niet; misschien was het je al opgevallen. Zijn boodschap is: ‘… dat u zich van deze
zinloze dingen moet bekeren tot de levende God.’ First things first: het geloof begint bij de God die leeft.
Hij is de diepste bron van ons bestaan – en van alle leven. ‘Hij heeft de hemel en de aarde en de zee geschapen, en alles wat daar leeft. [16] Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan. [17]
Toch liet Hij zichzelf niet zonder getuigenis, maar Hij heeft blijk gegeven van zijn goedheid. Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden; Hij verzadigde ons hart met voedsel en vreugde.’
De toespraak is kort, maar er zit heel veel in. Het is ontzettend leuk om dat te ontdekken. Ik begin met
deze vraag: 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 mensen krijgen niet – als ze geluk hebben –
maar een klein stukje van het hart van het offerdier, zoals gebruikelijk was bij offerfeesten. Nee, de God
die alles heeft geschapen vult de menselijke harten (zo kun je het vertalen) tot aan de rand toe met
vreugde. Onder andere dankzij het eten waarin Hij overvloedig voorziet.
Wat heeft dit ons te zeggen? Ik denk aan deze lijn in de Bijbel: God is steeds
zijn schepselen aan het voeden. Dat begint al in Genesis 1, in de tuin van
Eden. En in het Nieuwe Testament zien we dat Jezus vaak bezig is met het
uitdelen van voedsel. Wij mensen zijn afhankelijk van God voor ons dagelijks brood. Brood is trouwens geen ruw materiaal, je treft het niet in de natuur aan. Brood is een product van menselijke arbeid (de foto laat dit mooi
zien: dragende handen). God neemt ons werk serieus. Vandaar dat we bidden voor gewas én arbeid.
Maar op een dieper niveau hebben we nog iets anders nodig. Wij mensen zijn hongerige wezens; en uiteindelijk zijn wij hongerig naar God. Daar verwijst het Avondmaal naar. In zijn Zoon schenkt Hij zichzelf als
het voedsel dat we ten diepste nodig hebben: het brood des levens (Joh. 6:27, 35). Hierbij is de wijn een
teken van het bloed van Jezus; maar het betekent nog meer. De wijn staat ook voor vreugde. De wijn verwijst naar het uiteindelijke feestmaal waar Jesaja in zijn profetische vergezicht (25:6) al van smulde:
“…een feestmaal voor alle volken, met heerlijk eten en drinken: vet en kruidig vlees, en goede wijnen met
een krachtige smaak.” Het Avondmaal is hier een voorafje van, een hors-d’oeuvre. Vandaar de kleine porties. Maar de blijdschap hoeft er niet minder om te zijn! God wil ons hart verzadigen met vreugde en
dankbaarheid.
Wat hoorden de luisteraars in de toespraak van Paulus?, vroeg ik zonet. Ik wil nog iets noemen. Namelijk
dat Paulus zo prachtig aansluit 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).
Maar het gaat nog verder; Paulus komt nog dichterbij. 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. Vergelijkbaar zijn
er ook in onze tijd mensen die zeggen: ‘Ik mis niets in mijn leven, ik ben zonder God ook gelukkig en ik sta
dankbaar in het leven’. De uitdaging is dan om hen te laten inzien dat God te maken heeft met de
‘overvloed’ die zij ervaren. Dankbaarheid wordt geboren in de ontdekking dat - in deze gebroken wereld alle goeds dat ons overkomt een verrassend geschenk is.
Eén ding is duidelijk: dit is een totaal ander publiek dan in het Athene van Handelingen 17. En Paulus
houdt dan ook een totaal ander verhaal. Geen moeilijke woorden of lastig te volgen redeneringen, zoals
in Athene. Maar eenvoudige, beeldende, en concrete taal over dingen die voor dit publiek in Lystra heel
herkenbaar zijn. ‘SBS6’ in plaats van ‘NRC-Handelsblad’. Ook voor ons is dit aansprekend, of op z’n minst
leerzaam! Ik zie hier ook een uitdaging – zeker voor mijzelf, maar ik denk voor velen van ons.
Hoe kunnen we het evangelie echt 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? Hoe kunnen we mensen (en elkaar!) helpen om ‘God te zoeken in alle dingen’ – ook de heel
gewone dingen, zoals samen eten en andere ‘ervaringen van overvloed’, gezelligheid, tuinieren, en je dagelijks werk?
Opnieuw geldt dat ik de vragen neerleg, in de hoop dat we er in kleine groepen mee aan de slag gaan, en
elkaar helpen om verder te komen.
De kerntekst van de minipreek van Paulus – en ook van de mijne – is vers 17a: ‘Hij heeft zich niet onbetuigd gelaten’, of letterlijk: ‘Hij liet zichzelf niet zonder getuigenis’. Lucas schrijft vaak in ‘negatieve’ termen, een soort understatements. In de trant van: ‘Er kwamen niet weinig mensen tot geloof’ – oftewel
veel (vgl. 17:4, 12). Dat doet hij hier ook. Hij zegt: God liet zichzelf niet zonder getuigenis, maar in feite is
zijn stelling: 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. 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 (WestAfrika). 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.”
Is het niet fascinerend? Dit is Handelingen 14:17! “Toch liet Hij zichzelf niet
zonder getuigenis, maar Hij heeft blijk gegeven van zijn goedheid. Hij gaf ons vanuit de hemel regen en
vruchtbare tijden; Hij verzadigde ons hart met voedsel en vreugde.”
Een andere stam, de Gikuyu uit Kenia, vereert Murungu. “Murungu”, zo geloven zij, “heeft geen vader of moeder, geen vrouw of kinderen. Hij is geen kind
of een oude man. En Hij is dezelfde vandaag als gisteren.”
De Gikuyu zijn Murungu dankbaar voor wat hij hun schenkt. Dat blijkt uit dit
lied: Murungu heeft de Gikuyu goed land gegeven / land dat niets tekortkomt
aan zon en water / het is daarom goed dat wij Murungu altijd danken / omdat
hij ons grote gulheid heeft getoond.
Het lijkt wel een lied voor de dankdag voor gewas en arbeid, niet?
De Gikuyu hebben ook ervaring met droogte en hongersnood. Dat kan een manier zijn waarop Murungu
mensen straft, menen zij. Maar tegelijkertijd ligt de schuld voor milieurampen bij mensen, niet bij Murungu. Want Murungu heeft ervan blijk gegeven ‘goed’ te zijn.

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 Katonda –
Schepper; Kagingo – Meester van het leven; Ssewannaku – de Eeuwige; Ddunda – Herder; Lugaba – Gever; Nnyiniggulu – de hemel is
van Hem; Namuginga – Hij die dingen maakt; Ssewaunaku – Hij die
medelijden heeft met de armen en de lijdenden; Gguluddene – Hij die
gigantisch is, de Grote; Namugereka – Hij die dingen verdeelt en regelt zoals het Hem goeddunkt.
Is het niet bijzonder? God heeft zichzelf inderdaad laten zien! In de natuur heeft Hij iets van zichzelf geopenbaard, en de oude natuurvolken hebben dit opgepikt. De conclusie van John Mbiti is helder: in traditionele Afrikaanse samenlevingen zijn er geen atheïsten. Een spreuk van de Ashanti vat dit treffend samen: “Niemand bewijst aan een kind het bestaan van het Hoogste Wezen.” Waarom niet? Omdat ook een
kind al aanvoelt dat er een God is.
Dit geldt ook in onze westerse cultuur. Psychologen hebben recent ontdekt
dat ook in westerse landen 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) – ze zijn erop aangelegd om taal te verwerven. Of dat ze geboren wandelaars zijn (born walkers): elk mens zal vanzelf leren lopen, 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. Ik heb mij nu beperkt tot Afrika, maar ik zou voorbeelden van over de
hele wereld kunnen noemen.
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! Of, in onze westerse cultuur, dat kinderen worden
aangetrokken tot magie en waarzeggerij, of het dragen van amuletten voor succes op schoolexamens.
Ook zie je in westerse landen dat een kind zich gaandeweg kan ontwikkelen tot een atheïst. Dit door allerlei persoonlijke en sociale factoren. Bij de sociale factoren kun je bijvoorbeeld denken aan onderwijs/indoctrinatie in alternatieven voor God, zoals het Lot, Toeval, de Natuur of Natuurlijke Selectie. (Let op de
hoofdletters – het gaat hier niet om wetenschappelijke termen, maar om substituten voor God.)
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.
Of zoals professor Mbiti het heel mooi verwoordt: “Zelfs als ik hier de wijsheid en reflecties presenteer
van vele Afrikaanse volkeren, is het op z’n best slechts de uiting van een schepsel over de Schepper. (…)
Hier is dan één scène van het zoeken van de mens naar zijn Schepper; de stem van een stotterend kind
dat zijn Vader roept.”
Dit raakt mij; ik herhaal het nog even: “De stem van een stotterend kind dat zijn Vader roept.” Wat een
prachtige gedachte! En zo meteen zijn wij aan de beurt, tijdens het Avondmaal – dan mogen wij stamelen: ‘Abba, Vader’. Dankzij het offer van onze Heer Jezus Christus, die van zichzelf getuigde: ‘Ik ben het
Licht van de wereld’.
Amen

