
Verkondiging op 30 mei 2021 – Welkomkerk – Zuidland 

Bevestiging Ambtsdragers en Pastoraal medewerkers 

 

Schriftlezing: Handelingen 2: 41-47 

 

Centraal vers 42:  

Ze bleven trouw... 

    aan het onderricht van de apostelen, 

    vormden met elkaar een gemeenschap, 

    braken het brood 

    en wijdden zich aan het gebed 

 

Intro 

Tja, dan is het Pinksteren geweest en moet je verder. 

Moet je verder als kring van volgelingen van Jezus, als gemeente 

van Christus. Ik denk niet dat ze daar in Jeruzalem een 

beleidsplan hebben opgesteld voor de komende vier jaar – 

Beleidsplan 33-37. Nee, ze zullen overvallen zijn door de 

plotselinge groei van hun gemeenschap. Van 120 naar 3000 (vs. 

41) op die Pinksterdag en later zelfs de sprong naar 5000 (4: 4) 

 

Wat doe je dan? Hoe houd je iedereen bij elkaar, hoe zorg je dat 

het Evangelie zuiver blijft, hoe houd je goede gebruiken in ere 

en misschien wel het belangrijkste: hoe blijf je dicht bij God 

en bij de nu hemelse Heer Jezus? 

Als ik het Bijbelgedeelte goed lees, gaan ze aan de ene kant 

door op de ingeslagen weg – ik kom daar zo op terug – en aan de 

andere kant leidt de Geest van Pinksteren hen tot een nieuwe 

levensstijl, die getuigt van het leven dat ze gevonden hebben 

door het Evangelie van Jezus. 

 

Eerst het doorgaan op de ingeslagen weg – een goede weg: ze 

blijven trouw – ‘ze volharden’ staat er in de vorige vertaling. 

Vier punten worden genoemd, die elk wel een aparte preek waard 

zijn – ik stip ze nu eigenlijk alleen even aan (tekst tonen):  

 

- Trouw aan het onderricht, onderwijs van de apostelen. 

De twaalf – ja, zoveel zijn het er weer sinds Mattias is 

toegetreden – zíj hebben het onderwijs van Jezus gehoord in de 

jaren dat ze met Hem zijn meegetrokken.  

Zij hebben gezien wat er met Jezus Zelf is gebeurd vanaf zijn 

doop door Johannes tót aan de Hemelvaart (dat was één van de 

vereisten voor die nieuwe twaalfde apostel hoorden we twee weken 

geleden).  

Zij konden er uit eigen ervaring over vertellen. 

En – zij hadden van Jezus geleerd om de Schrift – de Tenach, ons 

zgn. Oude Testament – te lezen in het licht van zijn komst. 

 



Op de Opstandingsdag horen we het tot twee keer toe ... : 

‘Daarna verklaarde Hij hun - de Emmaüsgangers - wat er in ál de 

 Schriften over Hem geschreven stond en Hij begon bij Mozes en 

 de Profeten’ – (Lucas 24: 27) 

en even later op die avond tegenover alle leerlingen: 

‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik gezegd dat alles wat in de 

 Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij 

 geschreven is, in vervulling moest gaan. En Hij maakte hun 

 verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften’  

- (Lucas 24: 44, 45) 

Hun onderwijs kwam dus niet zomaar uit de lucht vallen, maar was 

gebaseerd op Gods Woord zoals dat tot dan toe bekend was. 

Wij schrikken misschien wel eens van de vrijmoedigheid waarmee 

zij woorden uit het Oude Testament citeren, maar dát was wat ze 

geleerd hadden van Jezus en hoe de Geest hen leidde. 

 

Voor ons betekent dat, dat ook wij mogen leven mét en vanuit 

datzelfde woord van God. Wij hebben er nog een ‘Nieuw’ deel-Twee 

bij gekregen, maar héél de Bijbel wijst ons de weg voor de 

navolging van Messias Jezus, de Christus, Gods Gezalfde. 

En alle mogelijkheden om thuis te raken in het woord van God – 

iemand noemde het eens ‘Wonen in het Woord’ (Geert Boogaard) – 

mogen we ook weer oppakken nu het einde van de lock-down in 

zicht is. 

 

- Ze vormden met elkaar een gemeenschap. 

Ja, het is heel gemakkelijk om te zeggen: we zijn toch samen één 

in het geloof. Maar om werkelijk gemeente van de Heer te zijn 

moet je ook wérken aan de gemeenschap.  

Ook díe heeft erg onder druk gestaan in deze afgelopen veertien 

maanden. Het gevaar bestaat dat we 600 individuen zijn, allemaal 

achter ons eigen kleine of grote scherm, maar dat we het wel 

goed vinden zó.  

We mogen vandaag weer een eerste stap zetten, maar ik hoop dat 

we vóór het eind van de komende maand aan grotere aantallen 

kunnen denken – vrijdag is dáár in de persconferentie een eerste 

aanzet toe gegeven. 

 

Samen komen, samen zingen – wat verlangen mensen daarnaar – 

samen koffiedrinken, samen... 

Het omzien naar elkaar, dát is bínnen de mogelijkheden heel vaak 

wel doorgegaan, maar het kan zoveel beter, persoonlijker. 

Kringen, GGG-groepen, ze vormen een onderdeel van die 

‘gemeenschap’.  

En uiteindelijk gaat het ook om gemeente-zijn voor het dorp. 

Zoals het was ‘gemeente voor Jeruzalem’. 

 

 



- Het breken van het brood wordt als derde genoemd – en even 

  later horen we nóg een keer:  

  ‘Ze braken het brood bij elkaar thuis’ (46). 

Opvallend is dat óók nog genoemd wordt: ze gebruikten hun 

maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.  

Het begon waarschijnlijk met dat samen eten. 

Soep, hartige taart, pannenkoeken en dán nog wat toe. 

Ze hadden het opgehaald, daar waar ze ‘Welkom’ waren en dán ... 

er samen van genieten. 

In ‘Eenvoud’ hoorden we – maar ook ‘Vol Vreugde’. 

Ja, het samen eten op een Belijdeniskring, met de Koffie-ochtend 

of op een Startzondag – wat kunnen we ook dáár naar uitzien en 

het dient de net al genoemde ‘gemeenschap’. 

 

Maar het ‘breken van het brood’ verwijst nog naar iets diepers. 

Tijdens de maaltijd stond er iemand op en zei:  

 ‘nu allemaal even stil!’ ‘Dit brood dat wij breken, deze wijn, 

  die wij drinken – het verwijst naar het sterven van onze Heer. 

  Zijn lichaam, zijn bloed, voor ons gegeven’.  

 ‘Breek maar een stukje af, geef het aan degene naast je en zeg: 

  ‘Het lichaam van de Heer, ook voor jou!’  

En zo ook met de wijn! Wij zíjn niet alleen bijeen (vers 44), we 

horen ook bij Eén. Laten we dát nooit vergeten: Zijn offer voor 

ons leven! 

 

- En dan als vierde (en vast niet laatste en zeker niet minste) 

last but not least: de Gebeden. 

Je wijden aan het gebed. We hoorden al over de dagen tussen 

Hemelvaart en Pinksteren: ‘Vurig en eensgezind wijdden zij zich 

aan het gebed’ (1: 16). Gebed, het is een levenshouding – zoals 

zo veel in dit Bijbelgedeelte genoemde zaken. 

Weten, dat je alles wat je bezighoudt bij God mag brengen – als 

vraag én met dank, als belijdenis én als lofprijzing. 

Een biddende gemeente, te beginnen met de enkeling en de 

kleinste kring van drie, het vormt de basis van de verbondenheid 

met Vader, Zoon en Geest – Trinitatis, Drie-eenheid. Wij mogen 

Hen alle Drie aanspreken in ons gebed. 

Zou de Heer dan ook niet antwoorden met zijn zegen?! 

 

In deze eerste hoofdstukken van Handelingen zien we ook dat de 

werkzaamheden in de gemeente zich uitbreiden. Discipelen, 

leerlingen worden apostelen; Huurlingen worden Herder – om het 

met de woorden van een lied te zeggen (NLB 649: 7); pastoraat 

komt om de hoek kijken; de eerste diakenen worden aangesteld en 

dat blijken dan zelfs ook evangelisten te zijn zoals Stefanus en 

Filippus. 

En dat alles staat in het teken van de Diakonia, het dienen van 

het Woord en het dienen aan de tafels (H6: 1, 2 en 4) 



Juist daarom zij we blij dat we vanmorgen gemeenteleden mogen 

bevestigen en herbevestigen in hun ambt en taak.  

Blij dat het filmpje met Mieke en Anneke mensen geraakt heeft – 

en ... ‘er kan nog meer bij’. 

Blij en dankbaar dat jullie als een soort cement in het gebouw 

van de gemeente de komende jaren je werk willen gaan en blijven 

doen. 

 

Zo blijft het Pinksteren, staan we nog altijd ‘in vuur en vlam’ 

zoals een kinderlied zingt en mogen we getuigen van Gods liefde 

voor deze wereld, voor ieder van ons. 

De genoemde houding van trouw, eensgezindheid, eenvoud en 

vreugde is de basis van het loven van God en daar gaat iets van 

uit naar hun omgeving. 

We horen ‘ze stonden in de gunst bij het hele volk’ en even 

later ‘het volk sprak vol lof over hen’ (5: 13). 

Nee, we hoeven niet populair te doen, maar je mag het als 

christen wel zíjn. Dat er gezegd wordt ‘kijk, hoe lief ze elkaar 

hebben’ – zoals een Romeinse schrijver over de eerste christenen 

schreef. 

 

Dán mag het wonder gebeuren, dat God mensen toevoegt – mensen 

die gered willen worden.  

Wij kijken soms alleen naar wie afhaken. Maar in het blad 

‘Petrus’ van onze landelijke kerk staat zo’n mooie rubriek 

‘Erin’-‘Eruit’ of ‘Eruit-‘Erin’. 

‘Eruit’- ja, dat is soms pijnlijk om te lezen, maar ook leerzaam 

om te zien wat mensen van de kerk vervreemd heeft. Heel vaak 

heeft het te maken met een gebrek aan ‘gemeenschap’ – er is iets 

gebeurd, je voelt je alleen, is dit nou kerk? Laten we ervan 

leren. 

‘Erin’ – Dat gelukkig ook. Het is goed om te lezen hoe mensen 

ervaren hebben dat God hen ahw. in de kraag pakte – meestal door 

anderen heen. 

Hoe ze Zijn nabijheid hebben ervaren en daarom ook bij Zijn 

gemeente willen horen. 

‘Erin’ - God voegt mensen toe! Ook daar mogen we naar uitzien. 

 

Vandaag vieren we opnieuw Pinksteren – Vandaag blijft Rood! 

En we zien uit naar Gods zegen – van Vader, Zoon en Geest – op 

al het werk dat in de gemeente gedaan mag worden. Door jullie, 

door al die velen, die hun bijdrage in stilte leveren, door 

iedereen die opnieuw is aangeraakt door Gods Geest. 

 

Trouw blijven, volharden, daar zal het ook in 2021 om gaan. 

God wil er zijn zegen aan verbinden. 

Staan wij klaar? 

                                   Amen 


