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Om te zingen:
Sela: Breng ons samen
Opw. 645 Ik kies vandaag
Opw. 334 Heer Uw licht

Om te lezen:
Handelingen 22: 1 - 15
1 Johannes 5: 7- 10a
Jesaja 43: 10 - 13

Voor het gebed:
Dank voor ieders getuigenis
en vraag een zegen ervoor.

Bemoediging:
Deel aan ieder kerngroep lid
een briefje uit. Deze schrijft
zijn naam erboven. Ieder
geeft daarna het briefje
door naar links. Bemoedig
elkaar door de volgende zijn
in te vullen
“Ik zie dat jij een getuige van
Jezus bent. Dat zie ik
hieraan: …”.
Geef de briefjes telkens links
door, totdat ieder zijn/ haar
eigen briefje weer heeft.

Who’ll be a witness for my Lord? “Wie zal er een getuige zijn voor mijn Heer?”
Deze negrospiritual gaat over het getuige-zijn voor en van Jezus. Dit lied is zélf een getuigenis. Het
gaat om een nagelaten getuigenis van een christelijke zwarte slaaf, die zegt: “Ik zal een getuige zijn
voor mijn Heer.” Zijn getuigenis is uit lijden geboren. Christenen die lijden, zien vaak scherper
waar het echt om gaat in het christen-zijn. Zij hebben geen energie en tijd voor bijzaken. Hun
(over)leven staat in het teken van dat wat er echt toe doet. En kennelijk is getuige zijn van Jezus
zo’n hoofdzaak. Dit is het thema van deze preek.
I. Geloven en getuigen betekent kiezen
Onderweg naar Damascus had Paulus een letterlijk oogverblindende ontmoeting met Jezus. Een
zekere Ananias maakte dat hij weer kon zien. Daarna zegt Ananias tegen Paulus (14-16): jij, Paulus,
bent door God uitgekozen ‘… om de Rechtvaardige [Jezus] te zien en Hem te horen spreken, want je
zult zijn getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en gehoord hebt.’
Een getuige is iemand die naar waarheid kan vertellen wat hij persoonlijk heeft gezien of gehoord
over een bepaalde zaak. Paulus heeft de opgestane Jezus inderdaad gezien. Paulus kan vertellen
over wat hij zelf heeft ‘gezien’ en ‘gehoord’. Paulus is een ooggetuige. Wij zijn zélf geen
ooggetuigen. Zoals de twaalf apostelen (de leerlingen van Jezus) dat wel waren. En zoals ook
Paulus dit was, als een soort dertiende apostel.
Wij zijn ‘tweedelijns’ getuigen. Eerst hóren we over het goede nieuws over Jezus, zoals dit door
eerstelijns getuigen zoals Paulus is doorgegeven. Daarna pas zijn wij zélf getuigen.
De cultuur waarin wij leven, maakt dat dit niet zo makkelijk is te accepteren – zeker voor de
jongere generaties. Want in onze cultuur gaat het heel vaak over je persoonlijke beleving. Aan de
ene kant is dit mooi. Het is geweldig dat we een persoonlijke relatie met God mogen hebben.
Maar er is ook een andere kant. Stel dat je niet zoveel van God ervaart, dat maken we ook
allemaal mee. Kun je dan nog een getuige zijn van Jezus? De belevingscultuur werkt in de hand dat
we geloven gaan zien als een gevoel. Bijvoorbeeld dat je alleen gaat bidden of Bijbellezen als je er
zin in hebt, en anders niet. Of dat je eraan gaat twijfelen of God bestaat, omdat je Hem niet voelt.
Het kan dan helpen om te bedenken: geloven betekent kiezen. Geloven is een keus om mijzelf
over te geven aan God. Elke dag opnieuw: ‘Heer, hier ben ik. Met lege handen. Wilt U ze vullen?’
Geloven is een keus om God te gehoorzamen, ook als je Hem niet ervaart. Het volgen en het
getuigen van Jezus doet ook een beroep op je wil. Dit appel op de wil, om een duidelijke keus te
maken, om jezelf over te geven aan Jezus, klinkt door in wat Ananias tegen Paulus zegt (vers 16):
“Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn [Jezus’] naam
aanroept.”
2. I’m just a nobody telling everybody about Somebody who can save anybody”
We hadden het over het zoeken naar een gezonde balans tussen voelen en willen, tussen dingen
ervaren en kiezen. Ik zie nog een mogelijke valkuil van onze belevingscultuur, nl. dat wij onbedoeld
zélf in het middelpunt komen te staan. Terwijl getuige zijn gaat over Jezus, over wie Hij is en wat
Hij heeft gedaan. Een quote verwoordt dat treffend: Ik ben een ‘niemand’ die ‘allen’ vertelt over
‘Iemand’ die ‘iedereen’ kan redden. Het Nieuwe Testament is geschreven door nobody’s die
getuigen over Jezus. Het kan je helpen om hierbij stil staan. Het kan zijn dat jij nooit een
bijzondere ervaring met God hebt, of dat je de laatste tijd helemaal geen gevoel bij geloof hebt.
Zulke woestijnperiodes maken we vroeg of laat allemaal mee. Het kan dan goed zijn om te
beseffen: je ben een tweedelijns getuige. Je geloof is niet gebaseerd op jouw eigen ervaring, maar
op de verslagen van ooggetuigen die Jezus hebben ontmoet, die zijn liefde hebben doorgegeven.
Hoe betrouwbaar zijn die verslagen?
Ik moet denken aan Lee Strobel. Hij werkte als journalist bij een belangrijke Amerikaanse krant.
Daar deed hij vooral rechtbankverslaggeving. Lee was vertrouwd met kritisch bronnenonderzoek.
Op een dag vertelde zijn vrouw dat ze christen was geworden.
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Voor het geloofsgesprek
Laat het gesprek niet gaan
over ‘getuig ik wel genoeg,
doe ik het wel goed’.
Bemoedig elkaar juist.
1. Wij zijn geen ooggetuigen,
maar tweedelijns getuigen.
Door welk verhaal in de
Bijbel, door welke persoon,
gebeurtenis of ervaring heb
jij gezegd: ik kies voor Jezus,
ik geloof. Hoe gebruik je dat
verhaal om naar anderen te
getuigen van je geloof?
2. Geloven betekent kiezen.
En dat is niet hetzelfde als
ervaren of voelen.
Hoe kun je balans vinden
tussen kiezen en voelen?
Is er iemand die ‘woestijnervaringen’ herkent,
periodes dat God er niet lijkt
te zijn? Hoe kun je dan
blijven geloven en getuigen,
wie of wat heb je daarbij
nodig?
3. Lees Jesaja 43: 10 – 13
Mijn getuige zijn jullie! Best
bijzonder hoe God zich aan
ons wil bewijzen, en dat wij
daarvan gaan getuigen. Wat
spreekt jou hierin aan?

Hij besloot zijn vrouw te bewijzen dat de evangeliën onbetrouwbaar waren. Na twee jaar
onderzoek kon hij niet anders dan concluderen dat hij ernaast zat. Lee werd zelf een getuige van
Jezus, met als bijzondere roeping om te getuigen van de betrouwbaarheid van de
ooggetuigenverslagen. Onlangs kwam een bioscoopfilm uit over dit verhaal: The Case for Christ.
3. ‘Getuige zijn’ raakt ons allemaal
In de Bijbel is getuigen en getuige zijn echt een grote zaak, zoals in 1 Joh. 5:8 ‘En drie zijn er die
getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één’. Wat heeft dit ons
te zeggen?
De Geest, de Heilige Geest die werd uitgestort met Pinksteren, getuigt ervan wie Jezus is, Hij
verbindt ons aan Jezus. De Geest inspireert, maakt ons enthousiast. In de letterlijke betekenis
van het woord: en theos = in God zijn.
Johannes noemt ook nog twee andere getuigen, namelijk water en bloed. Als er iemand in de
gemeente wordt gedoopt, dan raakt dat ons allemaal. Dat is één groot getuigenis.
Het avondmaal getuigt ook van Jezus, het verwijst naar wat Hij voor ons heeft gedaan. Als je
aangaat aan het avondmaal, dan geef je daarmee ook zélf een getuigenis af.
Getuige-zijn is dus niet beperkt tot de oor- en ooggetuigen van Jezus. Dat blijkt ook uit vers 10:
‘Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf’. Johannes betrekt álle
christenen in het getuigen.
Als je in je hart gelooft en met je mond belijdt dat Jezus de Zoon van God is, dan ben je ook een
getuige van Jezus. En daarmee sta je in de lijn van de apostelen (= de ‘gezondenen’). Belijden en
getuigen en de wereld in gezonden zijn horen helemaal bij elkaar.
4. Kleine groepen die ‘getuigen’
Ik wil als laatste ingaan op de rol van kleine groepen, een idee uit Engeland. We weten allemaal
dat er steeds meer mensen zijn die niet naar de kerk gaan. In de situatie van kerkelijke kaalslag
komen er allerlei nieuwe initiatieven op. Kleine plantjes van hoop. Christenen hebben gemerkt
dat je in je eentje niet zoveel kunt uitrichten. Alleen is maar alleen. In je eentje kun je het tij niet
keren. Maar als je samenwerkt, is er veel meer mogelijk.
Het gaat om heel diverse ‘witnessing communities’, getuigende gemeenschappen die ‘geloven’
(christen zijn) heel direct weten te verbinden met het gewone leven. Elke groep is weer anders.
Sommige zijn begonnen in een café, of in een wasserette, op scholen, op de skatebaan, of in
bedrijven, via jonge moeders die samen gingen koffiedrinken. Het gaat om honderden nieuwe
groepen – en allemaal uniek.
Toch hebben deze witnessing communities ook iets gemeenschappelijks. Ze zijn namelijk
allemaal begonnen met een vraag, waarover ze met elkaar gingen praten én bidden. Deze
vraag: Aan wie kunnen wij samen iets laten zien van de liefde van Jezus? Wie kunnen wij samen
dienen in onze directe omgeving? Als twee of meer gelovigen samen gaan bidden en praten over
deze vraag, dan zie je heel vaak dat er na verloop van tijd antwoorden komen. Ogen die
opengaan voor een bepaalde nood. Een onverwachte ontmoeting met grote gevolgen. Een
creatief idee dat ineens opkomt.

4. Samen optrekken als
getuigen is makkelijker en
krachtiger. Een getuigende
gemeenschap die geloof en
leven verbinden; een
inspirerend idee?
Ik daag je uit om de volgende stap te doen. Namelijk om dit gesprek aan te gaan. En om samen
Wat zou jouw gebed zijn?
te bidden. En om dan te zien wat er de komende weken en maanden gebeurt. Je mag erop
vertrouwen dát er op een gegeven moment iets gebeurt. Want Jezus leeft! En Hij neemt
nobody’s in zijn dienst als Zijn getuigen. Heel gewone mensen!
Zullen we ervoor kiezen om elkaar te helpen om samen te getuigen van Jezus, in de kracht van
de Heilige Geest?
Amen

