
Hd 2,42-47 

 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

‘… nog een kleine aanvulling … (we) voeren op Zondag Trinitatis de liturgische kleur ROOD.’ 
Een toevoeging bij alle informatie die ik ontving hoe jullie het hier ook al weer doen in de 

kerkdienst, de lezingen (wie, wat), de gebeden, de verbondenheid en betrokkenheid van 

gemeenteleden (zeg maar: vorm geven aan gemeenschap), de tafelviering. 

De kleur is rood. 

Kleur van de Geest: Pinksteren, Trinitatis (Drieëenheid, waar je vooral beter over kunt zingen 

dan uiteenzettingen geven); kleur van de kerk. 

Dat is trouwens geen óf-óf: hebben we het over de Geest (Pinksteren, Trinitatis) óf over de 

kerk. 

Dat is èn-èn. 

Heb je het over de Geest, dan heb je het onder meer ook over de kerk. 

Handelingen 2 begint met het Pinksterfeest. Het eindigt met het begin van kerk. 

Pinksteren loopt uit de opmerking: ‘Ze zullen wel dronken zijn’. Oftewel: bezopen toestand. 
Maar beter een kerk waarvan ‘men’ denkt dat ze bezopen zijn, dan een club mensen waar 
gezapigheid troef is, waar niks aan opvalt, die niet tot de verbeelding spreekt. 

Het was een mooie aanleiding voor Petrus om de Pinksterpreek te houden. 

 

Mensen in alle verscheidenheid gingen elkaar verstaan – er staat niet dat ze allemaal 

hetzelfde werden. 

Er ontstond een nieuwe verbondenheid die je misschien wel eens ervaren hebt als je in een 

vreemd land waar je de taal niet kent, ter kerke gaat en weet, ontdekt, ondervindt dat je met 

deze mensen verbonden bent. 

En de vraag is dan natuurlijk of je daarvoor nu altijd zo ver weg moet. 

Hoe is dat dicht bij huis? In je eigen kerk? 

 

Pinksteren: niks dronken, zegt Petrus in de pinksterpreek die een paaspreek is. 

Over Jezus die zijn weg is gegaan. 

Uit de weg geruimd, zo leek het. 

Maar liefde, Zijn liefde, is sterker dan de haat, dan de dood. 

Dit werpt nieuw licht op de wereld; dit zet ieders leven in ander licht. 

 

De pinksterpreek van Petrus riep nogal wat op en vond gehoor. 

De kleine kiem van wat later kerk gaat heten, begon te groeien. 
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Lucas, de schrijver van Handelingen, eindigt hoofdstuk 2 met een samenvattend overzicht 

van wat die kerk nou was en wat daar gebeurde. 

Hij doet dat vaker, naast en na de vele verhalen - dikwijls gedetailleerde beschrijvingen van 

gebeurtenissen – zo’n overzicht. 
In zijn evangelie deed hij dat ook.  

Beschrijvingen van ontmoetingen, woorden, daden van Jezus, afgewisseld met van die 

samenvattende overzichten. 

Bijbelonderzoekers gaan er vanuit dat die overzichten de algemene indruk weergeven die 

bleef hangen, uitdrukking van het collectieve geheugen. 

Wie was Jezus, wat deed Hij ook al weer? Hij trok rond, verkondigde het Koninkrijk van God, 

genas zieken en riep op tot omkeer. 

Wat is die gemeenschap in Zijn naam, later kerk genoemd? Ze komen samen, lezen een 

Schrift, bidden, delen wat ze ontvangen. 

Wil je er meer van weten, dan moet je de verhalen erbij lezen. 

Zo zou Lucas het bedoeld kunnen hebben. 

 

Kunnen we zomaar weer aansluiten bij Handelingen 2? 

Ik heb veel familie die naar een evangelische gemeente zijn gegaan waar nogal eens 

gezegd werd dat ze als het ware opnieuw begonnen bij Handelingen 2 en dus weer echt 

Bijbels waren. 

 

Onze landelijke kerk roept ons intussen ook ‘Back to basics’. 
(In de kerk die van Pinksteren leeft spreken we ook wel een woordje Engels!) 

Kerk 2025 is de verkorte naam van een rapport van de synode. 

Er vindt een reorganisatie plaats om weer tot de kern te komen waar het in de kerk om moet 

gaan. 

Wie zijn we, wat doen we, waarom en waartoe? 

Goede vragen. 

Het betekent niet restauratie van een vaak te ideaal voorgesteld verleden. 

 

Dat ideaal verleden is er trouwens niet geweest. 

50 jaar terug niet, een eeuw geleden niet en zelfs al niet in Handelingen 2. 

Lees de verhalen vanaf hoofdstuk 3 er nog maar weer eens op na. 

 

Sterker nog: we hebben in Handelingen 2 ook geen blauwdruk van hoe we gemeente 

moeten zijn: Als we het maar precies zo doen – en dat ook nog ‘Bijbels’ noemen – dan komt 

het allemaal goed. 
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Vanaf afgelopen week heb ik het voorrecht van een maand studieverlof. 

Ik verdiep me weer eens in de begintijd van de kerk en in het bijzonder in de oorsprong van 

het avondmaal. Ik moet zeggen: oorsprongen. 

In de Bijbel zelf vind je al diverse tradities hoe men het ging vieren, welke accenten men 

zette, hoe men de kerk vorm ging geven. 

Het is als bij het begin van een rivier. Helemaal aan het begin is er niet één stroompje, maar 

hier een bronnetje, daar één, een modderstroompje, daar komt ook nog wat en gaandeweg 

vormt het zich. Altijd ook in samenhang met en mede bepaald door tijd, omstandigheden, 

mogelijkheden. 

 

Vier kenmerken, noteert Lucas. 

Die kleuren de kerk rood, om zo te zeggen, tot op vandaag. 

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een 

gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. 

 

Onderwijs 

De kerk is geen club van geslaagde examenkandidaten; geslaagd voor geloof en kennis 

enzovoort. 

Die kerkmensen (en wat precies de grens is tussen wel en niet, daar moet je je ook niet te 

druk over maken, je zou je zomaar vergissen, maakte Jezus al duidelijk), blijven leerling. 

Ze blijven er mee bezig wat het Evangelie is en betekent. 

Ze zijn er door geraakt: Het leven is niet hopeloos, Wij lopen niet dood bij de brokstukken. 

Het licht is sterker dan het duister. En welke woorden je ook zegt, zingt, stamelt.  

En met elkaar doordenkt wat die traditie betekent, 

waar belofte en appèl ons nu toe zetten. 

 

Gemeenschap 

We bestaan niet alleen in onszelf, voor onszelf. 

 

Dat is niet koekoek één zang, geen uniformiteit en alle neuzen dezelfde kanten op. 

Dat is elkaar bevragen, uitdagen ook. 

Dan kan het ook wel eens schuren en spannend worden – Lucas wist daar al van en 

verbloemt het niet in zijn boek. 

 

‘Ik geloof wel maar heb de kerk niet nodig’, zeggen mensen.  
En inderdaad hoef je gelukkig je geloof niet te verliezen als je met geen kerk verbonden 

bent. 
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Maar wel kan de vraag gesteld: Hoe houd je dat vol? Zeker als je omgeving of ook je eigen 

gemoed concludeert dat het een bezopen toestand is? 

 

Een gemeenschap. Ook om elkaar te dragen. 

Waar jij niet meer zingen kan, zingt een ander voor jou. 

Waar een ander niet meer bidden kan, bid jij voor haar of hem. 

En al die kaartjes boven een bed of op de plank, hoe heilzaam zijn die! 

 

Breken van het brood 

Is dat al het avondmaal, of zijn het de gewone maaltijden? 

Een tegenstelling die in de beginstroompjes zo niet gemaakt werd. 

Het delen van ‘gewone’ maaltijden en het gedenken van Jezus overgave lag in elkaar. 
Lucas denkt hier zeer waarschijnlijk aan het delen met elkaar, zodat ieder ontvangt. 

Het gaat hier wellicht ook om – laten we maar zeggen – de voedselbank. 

Worden wij niet door Christus met elkander verbonden en dan ook elkaar geschonken. 

De collecte in de kerk komt dan ook bij de avondmaalstafel vandaan. 

 

Gebeden 

Dat zijn niet de vragenlijstjes in te dienen bij God, 

Bidden is afstemmen op God, Ontvankelijk worden. Gods woorden, Gods bedoeling je eigen 

proberen te maken. 

Leven en samenleven aanleggen tegen wat je van God wel begrepen hebt. 

En de verhoring begint vaak al bij jezelf … 

 

Er ging iets van die eerste christelijke geloofsgemeenschappen uit. 

Ze stonden in de gunst bij het hele volk, durft Lucas zelfs te noteren. 

 

Hoe kon het dat de kerk groeide – daar is recent nieuw onderzoek naar gedaan. 

Het heeft inderdaad sterk te maken met wat er van de kerk uitging, 

wat de samenleving zag en ondervond. 

Dan gaat het om de zorg voor kwetsbare mensen (zieken, verschopten) en dat niet beperkt 

tot alleen de eigen groep. 

Het beginsel van gelijkheid van alle mensen, dus ook vrouwen, kinderen, slaven die in de 

maatschappij als minderwaardig werden gezien. 

Er is een brief bewaard gebleven uit de tweede eeuw waarin over christenen staat: 

Ze zonderen zich niet af, maar leven te midden van allen; 

ze leven volop in de wereld, maar bevestigen niet de bestaande toestand; 

ze delen alles met iedereen behalve het bed. 
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‘De brief aan Diognetus’, voor wie er meer van wil weten. 

Interessante vraag is wat hiervan te leren valt voor de kerk in onze dagen. 

 

Genoeg om over door te denken. En om bij betrokken te blijven. 

Op zondag Trinitatis weer te weten waar je bij hoort, 

met brood en wijn gevoed in deze verbondenheid. 

Lof Vader, Zoon en Heilige Geest! 

Amen. 


