
Verkondiging op 26 september 2021- Welkomkerk – Zuidland 

 

Lezing: Handelingen 16: 6-34 

Intro 

Hoe is het Evangelie naar Europa gekomen? 

Het is een vraag, die we ons misschien nooit gesteld hebben. 

 

Hoe komt het dat wij op 26 september 2021 in Zuidland het Goede 

Nieuws van Jezus uit Nazareth horen, dat wij Teun hebben mogen 

dopen in Jezus’ naam, terwijl er toch een paar duizend kilometer 

(3300 km) in afstand tussen ligt en bijna twee duizend jaar in 

tijd? Hoe kan dat? 

Is die vraag de moeite waard? 

 

Nu, het Evangelie is geen Europese uitvinding. 

Het heeft haar wortels in Galilea, later in Jeruzalem en is 

vandaaruit in grote kringen de wereld ingegaan. Het boek 

Handelingen beschrijft hoe dat eerste begin verlopen is en hoe de 

woorden van Jezus: ‘Jullie zullen van Mij getuigen in Jeruzalem, 

in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde’ 

werkelijkheid geworden zijn (1: 8).  Steeds grotere kringen... 

 

Vanmorgen hoorden we hoe de apostel Paulus de oversteek maakt naar 

Europa. Het gebeurt tijdens zijn tweede grote reis, wanneer hij 

eerst de gemeentes in het centrum van het huidige Turkije heeft 

bezocht; gemeentes, die hij op zijn eerste reis heeft gesticht. 

Daarna wil hij verder naar het noorden, naar de provincie 

Bythinië, richting de Bosporus, bij het huidige Istanbul – ik 

bespaar jullie het kaartje – maar dat lukt niet. 

Lukt het zomaar niet? We horen eerst al: ‘ze werden door de 

Heilige Geest verhinderd’ en nú: ‘de Geest van Jezus stond het hun 

niet toe’. Niet naar het noorden dus, maar naar het westen tot ze 

in de kustplaats Troas aankomen. En daar gebeurt wat bijzonders... 

 

’s Nachts krijgt Paulus een visioen. Hij droomt niet zo maar wat, 

maar hij ziet een beeld van een man uit Macedonië – was hij 

herkenbaar aan zijn Griekse kleding, was het Paulus direct 

duidelijk? – een visioen waarin die man hem toe roept: ‘Steek over 

naar Macedonië en kom ons te hulp’. ‘Kom over en help ons!’ 

Ik heb begrepen dat beroepingscommissies díe vraag aan een te 

beroepen predikant moeten voorleggen. 

En dan horen we: ‘daar maakten ‘we’ uit op dat Gód ons geroepen 

had om de mensen dáár het Evangelie te verkondigen’. 

 

Heel duidelijk ervaart Paulus de leiding van Gods Geest in de 

stappen, die hij moet zetten. Het is God die deuren sluit, maar 

ook deuren opent. Deuren naar een nieuwe toekomst, deuren van 

mensenharten – dat zal zo blijken. 



Ik weet niet of het jullie bij de lezing was opgevallen, maar 

opeens is het onderwerp van de zinnen van ‘ze’ in ‘we’ overgegaan, 

alsof op dat moment Lucas – de schrijver van Handelingen - zich 

bij Paulus heeft gevoegd. Na vier keer ‘ze’ is het verder ‘we’.  

Aan de ene kant is het maar een klein verschil, aan de andere kant 

is het dus een verslag, een getuigenis van iets wat Lucas zelf 

heeft meegemaakt en daarom heel persoonlijk. 

 

Ze steken over, gaan aan boord en steken de zee tussen Turkije en 

Griekenland over. Paulus, niet als bootvluchteling, maar als boot-

zendeling. Ze zetten voet aan wal in Neapolis en reizen verder 

naar de eerste grotere stad, Filippi. 

 

En dan blijkt de Macedonische man een vrouw.  De eerste gelovige, 

de eerste christen in Europa is een vrouw, Lydia! 

Om de man te bereiken is er meer nodig, een aardbeving zelfs – 

maar dat komt zo... 

 

Paulus zoekt zoals altijd eerst zijn volksgenoten op. Was er geen 

synagoge te vinden in Filippi, een echte Romeinse kolonie? 

Op Sabbat gaat hij in ieder geval de stad uit richting de rivier, 

want juist op een plek waar de rituele reiniging gemakkelijk was 

uit te voeren, was er vaak een plaats van samenkomst, ‘de 

gebedsplaats’ – misschien een soort openlucht-synagoge. 

Er zijn alleen vrouwen. Van tien mannen, een ‘minjan’, om een 

officiële dienst te houden is al helemaal geen sprake. Maar Lydia 

is er wel. Ze handelt in purperen stoffen en is afkomstig uit 

Thyatira, één van de plaatsen in Klein-Azië, waaraan in het boek 

Openbaring door Jezus een brief gericht wordt. Maar wat het 

belangrijkste is, ze vereert God! 

 

Dat is een aanduiding voor heidenen, die tot geloof in de God van 

Israël gekomen zijn, de proselieten. Díe geloofsstap heeft ze al 

eerder in haar leven gemaakt – er is maar één God! 

Maar nu wordt haar hart geopend voor de woorden van Paulus. 

De Heer opent haart hart! En ze wordt gedoopt – mét haar 

huisgenoten. Daar kom ik straks nog op terug, want dat woord 

‘huis’ (‘oikos’ in het Grieks) speelt een belangrijke rol hier. 

 

Maar zo wordt ook het letterlijke huis van Lydia een soort eerste 

zendingspost in Europa, want ze nodigt Paulus en zijn reisgenoten 

uit – ‘ze drong er sterk op aan’ – ‘Neem bij mij uw intrek, als u 

overtuigd bent van mijn geloof’... Dat ís Paulus, want hij ziet 

het werk van de Heer in haar! 

 

Wanneer ze opnieuw een keer naar de gebedsplaats gaan, zien ze 

opeens een jonge vrouw voor zich op duiken, die naar hen wijst en 

roept ‘Deze mensen zijn in dienst van de allerhoogste God en 

vertellen u hoe u gered kunt worden’.  Mooier kan het toch niet??  



Er wordt zomaar reclame gemaakt voor het Evangelie. Maar Paulus is 

‘not amused’ zoals dat tegenwoordig genoemd word. Er helemaal niet 

blij mee. Deze slavin staat onder controle van een waarzeggende 

geest en die waarheid is niet ‘waar’ omdat die uit een verkeerde 

bron komt. Na een paar dagen kan Paulus het niet meer aanhoren en 

hij drijft deze geest in Jezus’ naam uit! Ja, en dan raak je 

mensen in hun portemonnee. Haar eigenaars zien hun inkomsten 

verdampen en ze slepen Paulus en Silas mee: ‘Het zijn Joden’ – 

waar hebben we dat meer gehoord?! 

 

Ik hoef het niet allemaal te herhalen, maar zó komen ze in de 

diepste kerker terecht, hun voeten vast in het blok. 

Ja, wat zou ík dan doen? Maar Paulus en Silas bidden - en zingen 

hun Psalmen in de nacht. En ze hebben aandachtige toehoorders 

achter alle gesloten deuren. 

Maar dan opent God opnieuw deuren. Een aardschok zorgt ervoor dat 

deuren en boeien openspringen en de gevangenbewaarder ziet 

zichzelf al bungelen. ‘Waar is m’n zwaard’? 

 

Dán is er voor hem die reddende stem: ‘Doe jezelf niets aan, we 

zijn hier allemaal nog’, maar hij beseft direct dat hij ook een 

andersoortige redding nodig heeft – er zijn ook harten geopend:  

   ‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ 

Het antwoord gaat al twintig eeuwen met ons mee, ook vanmorgen 

weer: ‘Geloof in de Heer Jezus en je zult gered worden; jij én je 

huisgenoten’ – en ook hier komen we dat begrip ‘huisgenoten’ tot 

vier keer toe tegen. Het gaat om dat grote gezin van God: ouders, 

kinderen, grootouders, ooms en tantes, neefjes en nichtjes... en 

in die tijd ook personeel en slaven tot aan de gasten aan toe. 

Het Evangelie is inclusief. Waar wij – al is het maar in onze 

gedachten - soms mensen buitensluiten, is het Evangelie van Jezus 

Christus er voor iedereen. 

 

Paulus en Silas delen het woord van de Heer met iedereen in huis, 

maar aan henzelf wordt ook aandacht besteed: hun wonden – van de 

stokslagen – worden schoongewassen. Dan is daarna er nog een 

beetje water over, dáár in de gevangenis. 

Ja, wat doe je daar mee? 

Dát giet je in het ‘doopvont’, zoals dat hier weleens gebeurd is 

met water uit de Jordaan. In een schaal, dus... 

En zó worden ze gedoopt, gaan zichtbaar horen bij de mensen van De 

Weg, de mensen die Jezus’ Naam op hun voorhoofd dragen. ‘Hij en 

zijn huisgenoten’ – klein en groot, vrij en slaaf – ze vormen mét 

het huis van Lydia het begin van de gemeente van Christus in 

Filippi. Het begin van de gemeente van Christus in Europa. 

Een bruggenhoofd in de nieuwe wereld. 

 



Later schrijft Paulus aan de christenen in Filippi: ‘Ik ben ervan 

overtuigd dat Hij, die dit goede werk bij u begonnen is, het ook 

zal voltooien op dag van Christus Jezus’ (Filipp. 1: 6). 

 

Om het met de woorden van de dooptekst van Teun te zeggen ... 

God zegt:  

  ‘Ik zal bij je blijven, Ik zal je niet in de steek laten’ 

 

Met de openheid en gastvrijheid van Lydia is het begonnen – God 

raakte, opende haar hart. 

Die geharde gevangenbewaarder, ook zíjn deur werd geopend en hij 

werd zacht, heelde wonden en werd óók gedoopt. 

Door dit bijzondere begin mogen ook wij vandaag bij het doopvont 

staan: 

Ons geloof belijden, een eerste stap; 

ons kind – Teunis Adriaan Johannes – in Gods handen leggen, 

als gemeente rondom hen staan en zeggen: 

ook wij willen die gastvrije gemeente zijn – ja, met vallen en 

opstaan; we weten het. Een gemeente ... 

waar kinderen de weg naar hun hemelse Vader mogen vinden, 

waar ‘huisgenoten’ erbij horen, 

waar voorbijgangers mee gaan doen, 

waar een gebedsplaats mag uitgroeien tot een Welkom-kerk. 

 

Zo zegene de Heer ons voor de week die komt, om tot een zegen te 

zijn voor iedereen op ons pad. 

 

Amen 

 

 

 

 


