
Verkondiging op Wezenzondag 16 mei 2021 – Welkomkerk Zuidland 

 

Schriftlezing: Johannes 14: 1-6; 15-19 ‘Belofte’ 

               Handelingen 1: 12-14, 15-26 ‘Waarschuwing’ 

 

Intro 

Ja, op Hemelvaartsdag eindigden we met ‘Een dag om nooit te 

vergeten’. Inderdaad, als je beseft wat de Hemelvaart inhoudt en 

welke ruimte dat biedt voor het komen van Gods Geest. Nooit 

vergeten... 

Maar ... er zit vaak speling tussen de Bijbelse werkelijkheid én 

ons leven van iedere dag, niet alleen nu, maar dat was bijna 

tweeduizend jaar geleden ook al zo. 

 

Ná de Hemelvaart van hun Heer, ná de ontmoeting met de twee mannen 

in witte gewaden is het groepje volgelingen van Jezus 

langzamerhand weer in beweging gekomen. 

Terug naar de stad, terug naar de bovenzaal. 

Het is niet ver – we hoorden ‘de Olijfberg ligt op een sabbatsreis 

van de stad’. Dat is, als je het met andere Bijbelse gegevens 

combineert zo’n 880 meter.  

Nog altijd bestaat dat gebruik van een beperkte afstand waarbinnen 

je op sabbat mag reizen, zeker als je iets met je meedraagt. 

Amsterdam is de enige plaats in Nederland waar deze regels ook 

gehandhaafd worden door de orthodoxe Joden. 

Zij blijven binnen de ‘Eroev’ - de ahw. ‘omheinde’ ruimte 

waarbinnen je je op Sabbat vrij kunt bewegen. In Amsterdam wordt 

dat helemaal door grachten, de rivier de Amstel en diverse kanalen 

omgeven, maar in Israël zie je dan draden hoog boven de weg 

gespannen met een rood lintje eraan. Een sabbatsreis, tot zover! 

Zover lopen ze dus ook terug met z’n allen. 

 

Als een soort reisleider telt Petrus zijn schaapjes: de vrouwen, 

de familie van Jezus met Maria, zijn moeder en dan Johannes, 

Jacobus, Andreas ... acht, negen, tien, hijzelf-elf ... 

Ja, er mist er één. Dáár moeten we straks nog wat aan doen. 

Maar eerst naar de bovenzaal (bovenvertrek).  

Was het bij de Sionspoort, zoals nu nog altijd wordt aangewezen? 

Het gebouw is van veel later datum, maar tradities zijn 

hardnekkig.  

Was het dezelfde plaats waar Jezus ook samen met zijn leerlingen 

het Avondmaal had gevierd, die grote Bovenzaal waar alles al klaar 

stond (Lucas 22: 12)? 

Was het hét huis waar tien dagen later de Geest zou komen – dán 

dus gevuld met het geluid van een geweldige windvlaag. Gevuld met 

tongen als van vuur, gevuld met stemmen die van Gods grote daden 

vertellen (Hand. 2: 2-4, 11)?! 



Maar zover is het nog niet. Wat doen ze? Ze vouwen de handen, 

knielen misschien wel neer en ‘vurig en eensgezind wijden zij zich 

aan het gebed’. 

‘Eéndrachtig volharden in gebed’ (NBG ’51) – het zijn woorden die 

we vaker tegenkomen in Handelingen – kenmerk van een levende 

Gemeente. Ja, hoe bereid je je anders voor op het komen van Gods 

Geest? 

 

En dan begint het aftellen: 10, 9, 8, 7 ... er even van uitgaand 

dat er ook toen al werd uitgezien naar het Wekenfeest - Pinksteren 

zeggen we nu - maar dus zeven weken ná Pasen, waarbij het oude 

tweede oogstfeest er ook de betekenis van de Wetgeving op de Sinaï 

bij had gekregen. God heeft zijn Thora gegeven. Dát gaan we vieren 

en misschien wel meer... 

We blijven bidden! 

 

In die dagen staat Petrus óp te midden van de leerlingen (vers 15) 

Je ziet hem áárzelend ópstaan. Is dit het goede moment? 

Zouden ze me accepteren als oudste, als pastor? – Ja, hij moet nog 

vaak terugdenken aan dat moment aan de oever van het Meer. 

‘Houd je van Mij?’   En dan: ‘Weid mijn schapen’. 

Juist daarom doet hij het. Hij staat op! Ze zijn ondertussen met 

120 mensen. Tien maal twaalf. Israël. Maar om die twaalfde gaat 

het nu net. 

 

En zo zijn we getuige van een bijeenkomst, een soort kérkdienst – 

of moet ik zeggen: een Sjoel vol Messias-belijdende Joden?  

De rol van Judas wordt door Petrus belicht. Hij was één van ons, 

had deel aan onze dienende taak en nu is hij een gids geworden van 

de tegenstanders, voertuig voor dé Tegenstander. 

Zijn dood wordt beschreven met iets andere termen als bij Matteüs, 

het stuk grond dat op één of andere manier gekocht was van de 

dertig zilverstukken komt in het verhaal voor – Bloedgrond - 

(Matt. 27: 7, 8), maar veel opvallender is hier de manier waarop 

Petrus de Psalmen citeert. Allereerst noemt hij ze ‘het 

Schriftwoord waarin de Heilige Geest bij monde van Dávid gesproken 

heeft’, maar blijkbaar hoort Petrus al vóór Pinksteren die zelfde 

Geest óók spreken in het heden. 

 

Psalm 69 en Psalm 109 worden genoemd. Misschien heeft Petrus die 

de afgelopen dagen in zijn Stille Tijd gelezen. 

In ieder geval las hij die woorden en dacht op hetzelfde moment: 

‘hé, maar dat gaat over Judas, dat gaat over vandaag’. Misschien 

is het je ook wel eens overkomen?! 

‘Laat zijn woonplaats een woestenij worden’ én ‘Laat een ander 

zijn taak overnemen’. Zo hoort Petrus hierin Gods stem voor 

vandaag en hij deelt dat met de anderen. 

 



Zo vinden ze a.h.w. een goddelijke motivatie voor de stap die ze 

nu zetten: er moet iemand bijkomen om van de Opstanding te 

getuigen. Iemand, die van begin tot einde, van Doop tot Hemelvaart 

bij ons was. Twee namen komen naar voren ‘Justus’ en ‘Mattias’. 

En dan doen ze iets wat wij niet zouden durven. Ja, dat gebed 

natuurlijk wel: ‘Wijst U, Heer, degene aan die U gekozen hebt om 

als apostel zijn dienende taak te verrichten’. 

Maar dan loten ze... 

Wij hebben al sinds jaar en dag geen dubbeltallen meer voor de 

ambtsdragers – een luxe, die we ons niet kunnen veroorloven. En om 

dan te loten? 

Of straks bij het beroepen van een predikant ... ‘we hebben er 

twee, die voor ons gelijk zijn – laten we loten...’. Nou ja, eerst 

bidden. 

Iemand heeft ooit met een glimlach gezegd: ‘van die Mattias hebben 

we ook nooit meer wat gehoord’, maar dát is van meer van de andere 

elf apostelen te zeggen. 

 

Nee, het verhaal getuigt van een groot Godsvertrouwen. De Heer 

handelt ook door onze keuzes heen. In heel het boek Handelingen 

komen we dat tegen en zo worden wissels genomen, die bepalend zijn 

voor de toekomst van de Gemeente van Christus. 

Om een paar voorbeelden te noemen: Paulus wordt een soort 

dertiende apostel; de gemeente komt in twee of drie stappen open 

te staan voor de heidenen en er zou meer te noemen zijn.. 

Zo worden ook in onze tijd keuzes gemaakt, waar we vroeger 

misschien bij geaarzeld zouden hebben, maar waarvan we nu zeggen: 

‘Het heeft de heilige Geest en ons goed gedacht om ..’ om uit 

Handelingen 15 (vers 28 – NBG ’51) te citeren. 

 

De gemeente in Jeruzalem – met een verweesd gevoel en dan toch 

weten dat Jezus Heeft gezegd ‘Ik laat jullie niet als wezen 

achter’ (Joh. 14: 18). Een beginnende gemeente na Hemelvaart en 

dan toch mogen weten dat de Heer ook nu nabij is.  

Hij spreekt door zijn Woord, 

Hij leidt in ons handelen – ja zelfs ons ‘loten’ 

– en steeds weer brengt Hij ons tot een gebed van overgave. 

 

Daarmee is het gebed de hartslag van de gemeente. 

‘Heer, bewaar ons ervoor dat we denken dat we vandaag wel zonder U 

kunnen’! 

Juist omdat Petrus opnieuw geleerd heeft om afhankelijk te zijn, 

om zich bij de hand te laten nemen, durft hij hier en even later 

op het Pinksterfeest een leider te zijn, óp te staan en te 

spreken. 

 

Juist toen ik afgelopen week met deze preek bezig was, waren er de 

politieke beschouwingen rond het informatie-voorstel van dhr. 

Tjeenk Willink.  



En ja, politiek is politiek, maar ik kreeg het gevoel dat er een 

heel aantal zgn. leiders waren, die meer hun eigen belang dan dat 

van ons land voor ogen hadden. 

 

En ik moest denken aan Israël en de Palestijnen. Nethanyahu, de 

laatste tijd de hemel in geprezen vanwege het vaccinatiebeleid, 

maar ook vanwege de vredesovereenkomsten met diverse Arabische 

landen, maar dan opeens te veel bezig met z’n eigen hachje, het 

overleven van corruptiebeschuldigingen, waardoor de huidige 

ontwikkelingen hem overvielen als een dief in de nacht. 

En aan de ándere zijde óók mensen die liever de macht dienen dan 

hun eigen volk. De woorden van Jezus uit de Bergrede ‘Zalig, 

gelukkig de vredestichters’ (Matt. 5: 7) - ‘Zij zullen kinderen 

van God genoemd worden’ kwamen steeds weer bij me boven. 

 

Het kan ons alleen maar brengen tot het gebed, in onze eigen 

kring, in ons land, voor Israël en de volken: Heer, schenk ook 

ons, schenk ook hen uw Geest, zodat er beslissingen genomen kunnen 

worden, die eenheid brengen, die werkelijk vrede brengen, die 

toekomstperspectief geven. 

In ons Bijbelgedeelte  is tot twee keer spraken van een ‘dienende 

taak’ – ‘diakonia’ staat er. Ik zou het ook op de nieuw te 

benoemen ambtsdragers en pastoraal medewerkers willen betrekken, 

op de nieuwe taak van contactpersoon in de wijk. 

Met een klein voorbeeld: deze week – dinsdag of woensdag – werd er 

in het nieuws aandacht besteed aan de verpleegster van het jaar – 

nurse of the year. ‘Leiderschap met lef en liefde’, met die drie 

termen werd ze aangeduid. 

Of het bewust gekozen was weest ik niet, maar die drie ‘L’s’ 

bleven hangen. Leiderschap met LEV en Liefde. 

 

In dagen van weemoed naar wat is geweest, 

         van gevoelens van verlatenheid en verweesdheid, 

                                  die soms de kop op steken, 

         van vragen over ‘hoe verder na corona?’, 

             hoe verder met de toekomst van ons gemeente-zijn  

                 – en vul je eigen thema maar in –  

worden we door de woorden van de Here Jezus opgeroepen om trouw te 

blijven; eerst pas op de plaats te maken – blijf in Jeruzalem – en 

om zo uit te zien naar het komen van de Geest, bron van kracht, 

bron van vrijmoedigheid om te getuigen. 

En zou het ook niet de bron zijn om leiding te geven met lef en 

liefde. Om straks je taak in de gemeente vol vertrouwen op je te 

nemen, wat dat ook voor moois mag zijn. 

Wezenzondag, laat het een dag mogen zijn van bezinning, maar 

vooral van gebed en uitzien.  

‘Kom Heilige Geest, vernieuw mijn leven, vernieuw uw kerk, 

 vernieuw deze wereld, tot heil van Israël en de volken’. 

                                                          Amen 


