
Voortgestuwd door de kracht van de Heilige Geest - Frans Blok

Voorlezen Handelingen 1:4-8, 12 en 14.

Ik lees soms met de nodige fantasie bijbelgedeelten. Alsof ik er in gedachten een film van 
maak of een roman over schrijf. Dat betekent niet geweld doen aan de bijbelse waarheid, 
maar bij de bijbelse feiten de rest erbij bedenken. Zomaar je proberen voor te stellen hoe 
het toen was geweest - met het beetje historische informatie die je hebt in de Bijbel.

Zo werd ik bij het lezen van dat prachtige boek Handelingen getroffen door de personen 
Filippus en Stefanus - twee diakenen die toch ook een krachtige geestelijke bediening 
kregen. Petrus was de hoofdpersoon in het eerste deel van Handelingen. Paulus nam dat 
over in het tweede deel. Filippus en Stefanus komen op de voorgrond in het 
tussengedeelte. Zo ongeveer zou ik hun verhaal vertellen (in een film zou men dan vooraf 
zeggen: 'dit is gebaseerd op waar gebeurde gebeurtenissen'):

We weten niet vanaf wanneer Filippus en Stefanus volgelingen van Jezus werden. In mijn 
voorstelling waren Filippus en Stefanus toen ook al vrienden van elkaar. Ik heb zo het idee
dat zij beiden al volgeling van Jezus waren zelfs voor de eerste uitstorting van de Heilige 
Geest. Ik heb de indruk dat Filippus vooral heel praktisch ingesteld was met duidelijk 
organisatorische gaven. Daarom had hij vast bewondering voor de Joodse ordelijkheid. 
Alles lag duidelijk daarbij vast in regels en voorschrijften - daar hield hij van. De Romeinen 
werden gehaat door de Joden, maar heimelijk had Filippus toch ook bewondering voor de 
Romeinen. Zij waren zo praktisch en gedisciplineerd. Hoe was het mogelijk dat zij zo’n 
enorm rijk vanuit die ene stad Rome zo goed konden regeren - terwijl ze toch te maken 
hadden met zovele onwillige onderworpen volken? Zij wisten waar ze mee bezig waren, 
die Romeinen. De Pax Romana was hun grootse en wereldwijde visie.

Maar Filippus (de Filippus in mijn voorstelling) had wat zijn geloof betreft wel een 
probleem. Hij had nog nooit zelf iets bovennatuurlijks meegemaakt. Hij had een 
verstandelijk geloof. Dat was veilig, maar voelde toch ook incompleet. Hij had veel over 
Jezus gehoord - over alle wonderen en tekenen die Hij deed - en over de liefde die daaruit
sprak voor gewone mensen. Maar ja, Filippus was pas in aanraking gekomen met 
volgelingen van Jezus vlak na de dood van Jezus. En juist door die kruisdood was hij toch 
ook weer aan het twijfelen gebracht. Was Jezus wel echt de beloofde Messias? Hoe kon 
hij dan gedood zijn door de Romeinen als een misdadiger? Stefanus zijn vriend was gelijk 
met hem in aanraking gekomen met de volgelingen van Jezus. Hij werd niet zozeer 
aangetrokken door de wonderen van Jezus, maar door zijn radicale boodschap. Zo was 
Stefanus ook: hij sprak altijd ronduit de waarheid - kon niet tegen onrecht en gehuichel - 
en hij maakte dan ook menig vijand juist ook bij de religieuze leiders - net als bij Jezus het 
geval was.

Filippus had gehoord van de laatste woorden van Jezus vlak voordat Hij definitief weg was
gegaan. Zijn volgelingen zeiden dat Hij was opgenomen in de hemel. Wat jammer dat hij 
dat niet zelf had meegemaakt en gezien. Hij wilde wel eens echt iets van een wonder of 
een teken meemaken. De laatste woorden van Jezus waren geweest: “Wanneer de 
heilige Geest over jullie komt, zul je kracht krijgen, en jullie zullen getuigenis van mij 
afleggen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, ja, tot in de verste delen van de wereld.”
Sommige mensen dachten dat dat een opdracht was - een bevel - maar het klonk meer 
als een profetie. Het was iets dat zeker zou gebeuren: een bijzondere komst van de 
Heilige Geest van God en een wereldwijd getuigenis. Filippus vond dat een inspirerende 
toekomstvisie - meer nog dan die Pax Romana visie van de Romeinen.



En nu - nadat Jezus naar de hemel was gegaan - waren de apostelen naar opdracht van 
Jezus met een kern van volgelingen van Jezus bij elkaar om te bidden. Het was nu al de 
tiende dag. Filippus was buiten op het tempelplein en voelde dat er iets zat aan te komen. 
Er was op het plein zo’n sfeer van gespannen verwachting en hoopvol verlangen. Er 
waren heel veel mensen op het tempelterrein, want het was het pinksterfeest - een 
belangrijk oogstfeest van de Joden en ook het feest waarop werd gevierd dat God hen de 
Wet had gegeven. Het krioelde op het tempelplein van de mensen. Die wisten niet dat de 
volgelingen van Jezus al tien dagen aan het bidden waren. Maar toch merkte bijna 
iedereen dat er iets gaande was. Het hing als het ware in de lucht. Bijna als een stilte 
temidden van het mensenrumoer. 

En toen gebeurde het. Het was alsof de grond trilde en iedereen hoorde een soort suizen 
van de wind - terwijl er helemaal geen wind waaide. En ze hoorden het knetterende geluid 
van vuur - terwijl er helemaal geen vuur was. Veel mensen bleven staan en keken om zich
heen. En toen kwamen plotseling alle bidders naar buiten en liepen met blijde en 
opgewonden gezichten het plein op. Daar begonnen ze te spreken alsof ze een openlucht 
preek wilden houden. Ze deden dat allemaal tegelijk - op verschillende plekken verspreid 
over het plein. En het wonderlijke was dat ze dat allemaal deden in een taal die eigenlijk 
onverstaanbaar was - maar tegelijk voor velen juist een boodschap in hun eigen taal leek 
te zijn. En de mensen die er waren voor dit Joodse feest kwamen uit alle delen van de 
wereld en spraken veel verschillende talen. Hoe was dit mogelijk? Het was duidelijk dat 
deze mensen niet hun eigen taal spraken. Het leek wel een hemelse taal en toch hoorden 
velen het in hun eigen taal. Het ging over Jezus - en over zijn dood en opstanding - en 
over het Koninkrijk van God - en over bekering en verlossing. En het was zo krachtig. En 
dat uit de mond van gewone mensen - helemaal geen religieuse leiders - mensen die 
allemaal tegelijk voor een eigen publiek leken te spreken... En zo had Filippus zijn eerste 
echte wonder meegemaakt.

Uiteindelijk begon Petrus  te spreken, terwijl alle andere sprekers stil werden. En op die 
boodschap kwam Filippus echt tot bekering. Zoals gezegd, hij hoorde er al een beetje bij, 
maar nu helemaal. En kort daarna werd hij gedoopt. Zijn leven stond op z’n kop. Nu was 
hij er van overtuigd: alles moest gebeuren door Gods Geest - en niet op de menselijke 
manier. Dat was immers de basis-opdacht van Jezus: getuigen zijn door de kracht van de 
Heilige Geest. Het moest op die bovennatuurlijke manier - dat was zeker. Maar hoe dat 
moest, dat was voor de praktische natuur van Filippus best wel lastig.

Duizenden kwamen zo tot geloof. Het was alsof alles in een stroomversnelling was 
gekomen. Het was niet bij te houden. Filippus was onder de indruk van wat er door Gods 
Geest gebeurde: zoveel wonderen - zoveel gebed - zoveel honger naar Gods Woord - en 
mensen die alles met anderen deelden - en de mensen wilden bijna niet naar huis. Het 
tempelterrein en de plaatsen daarom heen zaten alle dagen vol met Christenen. En alles 
ging via de apostelen. Zij waren dicht bij Jezus geweest en zij hadden nu de leiding. En 
dat was goed.

Maar Filippus zag toch ook dat veel niet goed ging. Hij ging zelf weduwen helpen die van 
ver kwamen en die daarom niet in de synagoge-zorg meedeelden. Want zo was het door 
de Joden heel praktisch geregeld - mensen van één synagoge zorgden voor hun eigen 
weduwen en hun eigen armen. Hij hoorde gemor en ongenoegen onder de Christenen. 
Hoe kan dat nu? Dat waren toch geestvervulde mensen? En waarom kwam er niet een 
wonderlijke oplossing door God Geest - zoals het manna en de kwakkels in de woestijn na
de uittocht uit Egypte? Filippus worstelde daarmee. Hij was een praktisch man met 



organisatorisch vermogen. En dan zie je alles wat niet goed gaat nog scherper. Maar hij 
was door de uitstorting van de Geest er ook van overtuigd geraakt dat het nu niet meer op 
een menselijke manier moest gaan. Hoe zat dat nu? Waarom deed Gods Geest het niet 
door een wonder? En wat moest hij hier aan doen?

Maar gelukkig zagen anderen ook dat het niet goed ging. En daarom kwam er een groot 
beraad. Alle volwassen gelovigen kwamen bij elkaar. En toen werd hij samen met 
Stefanus zijn vriend en nog anderen uitgekozen om de praktische zaken te gaan regelen 
en organiseren. Dus het was toch goed om dat te doen. En ze deden dat dan ook heel 
goed. De gemeente werd weer rustig en stabiel en goed georganiseerd. En de gemeente 
werd steeds groter en zou nog veel groter worden in Jeruzalem. En mensen zouden uit 
heel de wereld naar Jeruzalem komen om dat te zien en dat mee terug nemen naar hun 
eigen woonplaatsen ver weg. Want dat was toch het profetische woord: Jeruzalem in het 
midden en alle volken zouden daar naartoe komen. Filippus was zo blij en trots daar aan 
mee te mogen bouwen.

Stefanus, zijn vriend was ook heel praktisch, maar, zoals ik al zei, ook heel profetisch - en 
dus confronterend. Stefanus zocht steeds de grenzen op in het gesprek met anderen. En 
zo kreeg hij forse ruzie met de Joodse leiders. En dat was gevaarlijk. Filippus 
waarschuwde zijn vriend om voorzichtiger te zijn. En ja hoor, Stefanus werd opgepakt en 
veroordeeld. En.. gestenigd! Zijn vriend was dood. Filippus was er kapot van. Het voelde 
zo onwerkelijk. God deed zoveel wonderen. De gemeenschap van Christenen was super-
groot geworden in Jeruzalem. En hij was samen met Stefanus net zo goed bezig om de 
gemeente stabieler te maken - de boel beter te organiseren - en te zorgen dat de 
onderlinge zorg voor elkaar beter zou zijn. Wat was er nu aan de hand? Waarom 
gebeurde dit? Waarom liet God dit toe?

Er ontstond vervolging - onder leiding van Saulus - net zo’n type als Stefanus: fanatiek 
voor de waarheid - maar dan als tegenstander van de leer van Jezus. Iedereen moest 
vluchten, want er werden velen gearresteerd, gemarteld en zelfs gedood. Filippus zelf 
vluchtte naar Samaria met veel andere Joodse Christenen. Hij was geen evangelist, maar 
iedereen vroeg hem wat er gebeurd was. Hij vertelde daarover. Hij was officieel als diaken
aangesteld door de apostelen, dus hij werd toch een beetje de leider van hun groep daar. 
Filippus verbaasde zich er vooral over dat veel Samaritanen en niet-Joden zo open en 
welwillend reageerden op zijn boodschap en dat zij ook bij Jezus wilden horen. Fillippus 
was gewend dat geestelijke zaken alleen bedoeld waren voor Joden - met hen kon je 
daarover spreken. Met niet-Joden, zoals de Samaritanen sprak je over anderen dingen. 
En nu waren zij het die tot geloof leken te komen. Kon dat wel? Was dat wel Gods 
bedoeling? Maar ja, als hij voor hen bad, dan gebeurde er het ene wonder na het andere. 
Mensen werden genezen. Mensen beleden hun zonden. Mensen wilden bij Jezus horen, 
terwijl ze niet hoorden bij het Joodse geloof. Wat een bijzondere dingen gebeuren er toch 
weer, dacht Filippus.

Toen dacht Filippus terug aan die basis-ovisie van Jezus. Zou het kunnen zijn dat de 
Heilige Geest vervolging had toegelaten, zodat ze zouden gaan doen wat die profetische 
visie zei? Eigenlijk was het immers niet zozeer een opdracht maar een profetisch woord: 
jullie zullen mijn getuigen zijn in heel de wereld. Ook dit is dus Gods werk. Wij moeten het 
wel uitvoeren, maar Hij is de regisseur. Als ik het niet doe, dan kiest Hij een ander. Maar 
het moet gebeuren. Iedereen moet het weten. En dus vertelde Filippus over Jezus, zoals 
hij dat Petrus en andere apostelen had horen doen. En zovelen kwamen tot geloof. Wat 
moest hij daar nu mee doen? Hoe daar leiding aan geven? Was hij daarvoor wel geschikt?
Was hij daarvoor wel aangesteld en bevoegd?



Een boodschapper werd naar Jeruzalem gestuurd. Of de apostelen konden helpen. En de 
apostelen kwamen naar hen toe. Zij baden voor de vervulling met de HG en het was 
verbazend: hetzelfde gebeurde hier - met  die sektarische Samaritanen! En zij werden ook
gedoopt en mochten horen bij de volgelingen van Jezus.

Filippus werd steeds vrijmoediger en steeds krachtiger. Hij vergat dat hij diaken was. Hij 
werd eigenlijk een beetje apostel op deze nieuwe plek. En hij maakte zoveel wonderen 
mee. Eén keer was wel heel bijzonder. Hij was in gebed en opeens bevond hij zich op een
heel andere plek heel ver weg in een woestijn-gebied. En daar sprak hij met een 
Ethiopische man die het Joodse geloof aanhing - zoals zovelen in dat oude verre land. En 
deze man koos voor Jezus en liet zich dopen. En hij nam de boodschap mee naar dat 
verre land. Wow, dat was precies de bedoeling van Jezus' laatste woorden - die basis-
profetie en basis-visie voor alle Christenen. God is goed! Het is zijn werk! De boodschap 
over Jezus moet overal verteld worden. Maar wat een voorrecht dat Hij dat door mij heen 
doet, dacht Filippus. Ik ben nu deel van zo’n mooi en wonderlijk avontuur - waarbij mensen
zo geweldig ten goede veranderen - en Jezus gaan volgen.

Laten we nu maar even afstappen van mijn fantasie. Misschien moet ik maar eens een 
bijbelse roman gaan schrijven. De basis visie van Jezus staat nog op het scherm (Hd 1:8).
Kijk daar nog eens naar. Wat is de praktische toepassing van die bijbeltekst? Bijna altijd 
wordt dat toegepast als een opdracht om te getuigen. En dan denken we vooral aan een 
verbaal getuigenis - onze poging om de ander het evangelie te vertellen - hen daarvan te 
overtuigen met argumenten - en hen zo tot bekering te brengen. Zo heb ik het heel vaak 
uitgelegd gekregen. Daarbij ook teksten over ‘de voeten geschoeid met de 
bereidvaardigheid van het evangelie’ en dat ik dit moet doen of het nu ‘gelegen of 
ongelegen’ is - met citering van een tekst daarover in een brief van Paulus.

Maar is dat wel de juiste toepassing? De Filippus van mijn fantasie wist meteen dat dit niet
een opdracht is, maar een visie - een profetische visie. Dit zou gaan gebeuren. En wat 
was een voorwaarde daarvoor? Het vervuld worden met de kracht van de Heilige Geest! 
Als dat zou gebeuren, dan zouden er nog zoveel meer dingen gebeuren en dan zou het 
voor alle toeschouwers duidelijk zijn: dit is van God. En daarmee zou het zijn tot eer van 
God. En daardoor zouden mensen horen over Jezus.

Dus wat is de toepassing? Wat denk je? Wat mij betreft een paar dingen: wachten op God 
- vol zijn van de Heilige Geest - starten met gebed - zien waar en hoe God aan het werk is 
- en doen wat Hij van mij vraagt.  De eerste gelovigen hadden geen tijd om een visie te 
ontwikkelen of een strategisch plan op te zetten. Alles gebeurde gewoon - en het begon 
als een ontploffing. Ze moesten reageren op het werk dat God deed door de Heilige 
Geest. Vervolgens was het wel nodig om de boel goed te organiseren en goed 
rentmeester te zijn over wat God Zelf aan het doen was. Maar, zodra zij dachten dat het in
een rustig vaarwater was gekomen en dat ze de boel organisatorisch weer redelijk onder 
controle hadden, gebeurde er weer iets ingrijpends. Soms iets heel moois, zoals een 
super-groot wonder. Maar soms ook iets heel naars, zoals de dood van Stefanus en een 
massieve vervolging onder leiding van Saulus.

Snappen jullie dit? De toepassing is niet dat wij nu zoveel mogelijk moeten evangeliseren -
ook als we daar geen zin in hebben - en als die ander dat helemaal niet wil horen. Dat is 
bij veel Christenen als een molensteen om de nek gehangen met daarbij het voortdurende
schuldgevoel en een gevoel van falen. Nee, de toepassing is: wacht, bid, wordt vervuld, 
luister naar Mij, zie wat ik ga doen, laat je leiden door Mij, en doe wat ik van je vraag.



Ik wil met jullie nog een paar versen lezen over een ander cruciaal scharniermoment in het
boek Handelingen. Ook daar begint het met leiders die in gebed zijn. Het centrum van de 
kerk is nu in Antiochie. Veel heidense niet-Joden waren nu bij de kerk gekomen, nadat 
eerst de heilige Geest weerstand daartegen had overwonnen bij de Joodse Christenen. Er
was in Antiochie een stabiele en grote kerk ontstaan. Barnabas was daar een belangrijke 
leider. Over hem zou ik ook zo een fantasie verhaal kunnen vertellen uitgaande van wat er
staat in het boek Handelingen. Maar daarvoor is nu geen tijd. Misschien een andere 
zondag. Er was in deze kerk rust en veiligheid. Er was groei. Maar het was ook nodig om 
de identiteit en de theologie van de kerk van Jezus helder te krijgen. Barnabas wist dat 
Saulus van Tarsus (nu Paulus genoemd), daarvoor een bijzondere roeping had ontvangen
door de Heilige Geest. Barnabas zorgde dat Paulus naar Antiochie kwam en ook deel 
werd van het leidersteam daar. En dan lezen we in Handelingen 13:1-4 hoe deze leiders in
gebed waren. Mooi om te lezen: leraren en profeten tezamen. Die botsen nog wel eens. 
En dan was daar ook nog Barnabas - een echte herder. Herders en profeten willen ook 
nog wel eens botsen. Wie zijn dat bij ons: leraren, profeten, herders?

Zij hadden een fijne gebedstijd. En dan spreekt God. Hij roept en vertelt hen om twee 
mensen weg te zenden met een belangrijke opdracht - en nog wel hun beste mensen. Hun
gevoel moet zijn geweest: nu eerst bouwen aan rust en stabiliteit. Maar God was bezig 
met de basis-visie voor alle Christenen en alle kerken: vol van de Geest en vol van kracht 
getuigen zijn van God Zelf en dat naar alle volken en alle delen van de wereld.  Daarom is 
er steeds weer die uitdaging. Daarom laat Gods Geest ons nooit met rust.

Ze hadden geen zendingstrategie. Maar onder leiding van de heilige Geest herkennen we 
achteraf een mooie strategie: met kleine teams rondtrekken - focus op de grote steden - 
vandaar naar satelliet plaatsen (bv de steden rondom Efeze - Openb 2)

En God had bovendien gezorgd dat er eerst het wereldse Pax Romana was gekomen: met
één taal voor alle volken, open grenzen, goede wegen, relatieve veiligheid, een mix van 
godsdiensten en dus godsdienstvrijheid. Alles was klaar voor het Evangelie.

Wat mij betreft spreekt ook uit dit bijbelgedeelte weer die praktische toepassing voor ons: 
- Wees vol van de heilige Geest en zijn kracht.
- Laat je leiden door de Heilige Geest vanuit gebed.
- Wees vol verwachting over het goede dat God bedoelt en wil.
- En ga het avontuur aan - ook zonder dat we zelf goed weten wat er gaat komen.

Nogmaals, Handelingen 1:8 is een profetische visie - Jezus’ visie voor al zijn volgelingen. 
Het is een stip op de horizon - een optimistische zekerheid over de toekomst. Maar 
bijbelse profetie is ook altijd ‘a call to action’. Het is prediking met een profetische lading.  
En daarom is het impliciet ook een opdracht, onze roeping. Maar let op, het hangt niet af 
van ons. Het is niet een klus die wij moeten klaren, waarbij God toekijkt. Het is Gods klus, 
waarbij Hij dat via ons wil doen. En als wij dat niet toelaten, dan doet Hij dat op een andere
manier, door middel van andere mensen. Maar die visie gaat gerealiseerd worden. Het is 
immers Gods visie.

Ik merk dat veel Christenen een pessimistische eindtijdvisie hebben. Alles zal slechter 
worden - en steeds meer wereldwijd - tot en met een anti-christ die over de wereld regeert.
Daar kunnen wij niets aan veranderen. Dat is zo geprofeteerd. Dat gaat gebeuren. Wij 
moeten volharden. En proberen nog wat zielen uit die wereld te redden. Verder hebben wij
geen boodschap voor deze wereld, zeker geen hoop voor deze wereld. En dat is precies 



het tegenovergesteld van wat Jezus bedoelde met Gods Koninkrijk dat zou baanbreken en
groeien en tot zegen zou zijn voor alle volken.

Zo spreekt Jezus bijvoorbeeld in Matteus 24 over de toekomst. Hij zegt dan dat er 
oorlogen zullen zijn, hongersnoden, aardbevingen, geloofsafval (secularisatie) en 
liefdeloosheid, maar dat dat ons niet moet verontrusten. Wat zegt Hij dan in vers 14: 
“Eerst zal dit grote nieuws over het koninkrijk van God bekendgemaakt worden over de 
hele wereld, zodat onder alle volken van mij is getuigd, en dan zal het einde komen.” Gods
visie voor de toekomst is niet die van rampspoed alleen en van een klein clubje gelovigen 
dat nog net zal overleven. Jezus bracht de visie van een krachtige groei van het Koninkrijk
van God en een krachtig getuigenis van gelovigen die laten zien wie God is en daarbij 
wijzen op Jezus.

Zo is het ook gegaan aan de Amsterdamstraat. Volgende week zal Ricardo daar meer 
over vertellen. We merkten een bewegen van de Heilige Geest - in ons hart, maar ook in 
de respons en door de openheid van de mensen daar. God is aan het werk en wij haken 
daarbij aan. Wij hebben veel gebeden - ook met mensen van ons gebedswerk daarbij. En 
daardoor was er zoveel bevestiging en geloof. Wij gaan daar niet ons werk doen voor God
omdat dat nu eenmaal onze opdracht is. Wij zien God daar aan het werk - en wij horen 
Zijn roepstem - en we hebben er veel voor over om daar deel van uit te maken. Afgelopen 
vrijdag kon ik er niet bij zijn, maar Evelien kwam in een juichstemming terug uit de 
Amsterdamstraat. Er waren zoveel kinderen en ook ouders. De stemming was geweldig 
en er ontstaan vriendschappen met ouders. God geeft daar een open deur. 

Ik herken zo het werk van Gods Geest ook in deze coronatijd. Zonder corona hadden wij 
als gemeente het nooit voor elkaar gekregen om bijna de hele gemeente in kleine groepen
te krijgen. En toch is dat de manier waarop Jezus zijn leerlingen leerde om te zijn en te 
doen als Hij en Hem te volgen. 

Volgende week meer daarover. Wat ik vandaag wilde benadrukken is het belang van 
gebed en van het vol zijn van de kracht van Gods Geest. Dan gaat God spreken en ons de
weg wijzen. Dan gaat God krachtig werken en zijn wij daarbij vaak meer toeschouwers 
dan harde werkers. Wim stelde in ons laatste overleg van oudsten voor om ingaande deze
zondag elke keer een deel van de dienst te gebruiken voor gezamenlijk gebed. Dat gaat 
Wim straks met ons doen - samen met anderen. En dat past helemaal bij het voorbeeld 
van de eerste gemeente zoals we dat kunnen lezen in het boek Handelingen. We gaan 
samen bidden, zoals in Handelingen 13: Wat wilt U? Wat bent U aan het doen? Wilt U ons
maar leiden. Dat is ook een avontuur met God. Als wij meegaan met Hem, dan is Hij op 
zijn best. Laten we zo worden voortgeleid door de kracht van de Heilige Geest.


