
Liturgie ochtenddienst over Hand 2,41-47 (transcript) 
-GKv Loppersum-Westeremden, 26-10-2014 
-deel 1 serie ‘Als het evangelie centraal staat in de kerk…’ 

Welkom en mededelingen door ouderling 

Komen tot de Here 
Voorzang, zingen Opw 369 ‘Door uw genade Vader’ 
Stil gebed 
Votum/zegengroet 
Aanbidding: 
-ZG 218,1-2 ‘Heer, wij zijn bijeengekomen’ (staan) 
Wet van God vanuit Rom 1 
Zingen Psalm 51,2-4 ‘Want tegen U’ 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Luisteren naar de Here 
Kinderen naar de KBC 3-4.5-7 
Bijbellezing(en), zie onder 
Verkondiging, thema, zie onder 
’Amen’-zang, Psalm 67,1-2 ‘De Here God zij ons genadig’ 
  

Geven aan de Here 
Dank- en voorbedegebed    
Aankondiging overige mededelingen en bestemming collecte 
Inzameling gaven 

Gaan onder de zegen van de Here 
Zingen Psalm 87,3-5 ‘De Filistijnen, Syriërs en Moren’ 
Zegen 

Leesgedeelte(n): Gen 3,8-11 en Hand 2,1-4.22-47 
Tekst: Hand 2,41-47 
Preekthema: ’Als het evangelie centraal staat in de kerk, gaat het om mensen!!’ 

Vragen die in de preek aan de orde komen: 

1. Waar denk je aan bij het woord ‘kerk’? 

2. Wat zijn de mensen, dingen of activiteiten die je nodig hebt om een kerk ECHT kerk te 

laten zijn? 

3. Wat heb je niet nodig om een kerk ECHT kerk te laten zijn? 

Gerwin Pruijssen  Pagina   van    preek Hand 2,41-471 9



Als u op de voorkant van Zaaigoed kijkt dan ziet u in de tweede kolom een aantal vragen 

staan.  

Ik zou het fijn vinden als u kijkt naar de eerste vraag; waar denkt u aan bij het woord 

kerk?, en dat u daar een antwoord op geeft. 

We beginnen vandaag aan een zeven weken durende prekenserie waarin het gaat om onze 

kerk als gemeenschap en het gaat om evangelisatie. 

Ik wil je graag uitnodigen en aansporen om de hele serie te volgen, om de stappen mee te 

maken, om mee te denken en om mee te doen. 

Waar gaat het om?, het gaat namelijk om uw en om jouw gemeente, jouw plek in je 

gemeente, jouw rol door de Heilige Geest aan jouw gegeven en dat lijkt me een 

belangrijke onderwerp genoeg. 

De Bijbel die gebruikt voor de kerk een heleboel beelden, een paar voorbeelden; de kerk 

wordt in Openbaring 21 vergeleken met een bruid die zich heel mooi maakt voor haar 

trouwdag, Openbaring 4, daar wordt de kerk vergeleken met een grote gemeenschap van 

mensen uit allerlei volken en allerlei talen, blank maar er is ook zwart, geel en ook rood 

staat er voor de troon van God. 

Van de kerk wordt gezegd dat ze gestuurd en geleid wordt door de Here Jezus, Efeze 4; de 

Here Jezus is het hoofd en wij zijn het lichaam. 

De gemeente wordt ook wel genoemd, Psalm 145,146, een leger van God, gewapend met 

het zwaard van God, het Woord van God, Gods Geest, de Bijbel. 

De Here Jezus noemt zijn volk, de kerk, een stad op een berg, een licht op een kandelaar, 

staat in de Bergrede. 

Allerlei beelden van de Bijbel, als je nou eens aan iemand die niet naar de kerk gaat, die 

niet gelooft, zou vragen; waar denk jij aan bij het woord kerk, wat zou er dan gezegd 

worden? 

Een paar dingen die gezegd zouden worden; grote gebouwen, een ander denkt aan 

conservatieve mensen die op alle veranderingen tegen zijn, een derde zegt misschien een 

club mensen die het goed hebben met elkaar, maar het is achterhaald, een vierde zegt; ik 

denk aan merkwaardige rituelen waarvan ik niets kan volgen, ene vijfde zegt; muziek die 

ver uit de tijd is en weer een die zegt; starre structuren. 

In deze prekenserie gaan we heel basic kijken naar wat het is om kerk te zijn, de vraag 

voor vandaag is; wat wil de Here God met de kerk en daarvoor gaan we terug naar de 

basis. 

Wat gebeurt er als je de Bijbel centraal stelt in de kerk, wat gebeurt er dan en wat 

gebeurt er niet, wat hoort daar dan bij en wat hoort daar dan niet meer bij?, dat is een 

belangrijke vraag en wat voor een gemeenschap van mensen wordt je dan of wordt je dan 

niet? 

We gaan vanochtend zien dat de kerk daar is waar gelovigen samen met elkaar verbonden  

zijn onder het gezag van het Woord van God, dat is wat de Bijbel zegt wat een kerk is, niet  
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meer en niet minder. 

Dus dat heb je nodig, de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God van Genesis 1 tot 

Openbaring 22, allemaal, daar mogen we niets van af doen en niets aan toevoegen en de 

mensen die samen zijn, zijn verbonden aan het Woord van God. 

Thema:’ Als het evangelie centraal staat in de kerk, gaat het om mensen!’ 

1. De Here God zoekt mensen op! 

2. Wat gebeurt er als God mensen vindt? 

3. Hoe kunnen wij kerk-zijn voor mensen? 

1. 

Blader eens met mij, als u wilt, naar Genesis 3, we hebben het net gelezen. 

Als je wilt begrijpen wat de kerk is, wat je dan moet proberen dat is om los te komen, je 

los te scheuren dat je altijd kijkt naar wat doen wij, hoe ziet het er bij ons uit, wat doen 

wij wel en wat doen wij niet. 

Het antwoord vindt je als je kijkt naar wat de Here God doet, in de geschiedenis, je moet 

breder in de Bijbel kijken, je moet dieper in de Bijbel kijken en je moet kijken naar wat 

doet de Here en als je dan naar Genesis 3 kijkt, dan kan die tekst je duidelijk maken wat 

de kerk is op een hele mooie manier. 

Wat hebben we gezien in Genesis 3; Adam en Eva die verstoppen zich, ze hebben gedaan 

wat de Here duidelijk had verboden, gevolg is dat ze erachter zijn gekomen dat ze naakt 

zijn en nu vluchtten ze in hun naaktheid voor de Here God weg. 

Zo worden wij dus als mensen beschreven aan het begin van de Bijbel, het gaat over de 

mens en dat bent u, dan ben jij, dat ben ik, dat is niet alleen Adam, maar dat geldt ook 

voor Eva en dat geldt ook voor mij. 

Hoe worden wij beschreven, hoe worden wij getypeerd in Genesis 3; als mensen die 

vluchten, als mensen die vanuit zichzelf geneigd zijn om schuw te zijn voor de Here, om 

zoals we zongen in Opwekking 369, die schuw zijn om volop in het licht te staan. 

Wat doet de Here God, wat hebben we gezien in Genesis 3, de Here zoekt hen op en dat is 

het evangelie. 

De Here roept Adam, dat betekent de mens, mens waar ben je? 

Dat is wat de Here zegt; mens waar ben je en dan komt Adam schoorvoetend tevoorschijn 

en met allemaal mitsen en maren komt hij dan voor de Here, herkenbaar? 

Herkenbaar, dat is de kerk, de kerk is dat de Here God mensen zoekt en dat is door de 

geschiedenis heen, het is de beweging die de Here maakt van de zondeval tot aan de 

wederkomst om de mensen te zoeken en de kerk gaat in die beweging mee, als het goed 

is. 

De kerk is de verzameling van mensen die gevonden zijn, gevonden zijn, mens waar ben je  
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en niet een keer, maar steeds weer wordt je gevonden. 

Steeds weer klopt de Here op de deur van je hart; waar ben je, waar ben je met je 

aandacht, waar ben je met je liefde, kom erbij, de Here dwingt ons nooit, maar het is 

altijd een zachte stem. 

Zo laat Genesis 3 ons aan het begin van de Bijbel zien hoe wij, hoe ik, hoe u bent; schuw 

voor de Here, allerlei uitvluchten bedenken, zo herkenbaar. 

Dat zien we ook in Adams antwoord en daar ga ik verder niet bij stilstaan, maar ondanks 

mensen schuw zijn en afwijzend en weerstand hebben komt de Here, zoekt hij ze op, Hij 

zoekt ze op want uit zichzelf komen ze niet. 

De kerk is de beweging die de Here God gestart heeft vanaf de zondeval tot aan de 

wederkomst en die beweging van de Here, die missie van de Here gaat door tot aan de 

wederkomst en dan is het getal van degene die de Here roept, die door de Here groepen 

zijn, vol, dan is het vol. 

Alleen hoe doet de Here God dat, hoe zoekt de Here God de mensen op? 

Daar gebruikt de Here God mensen voor, mag ik een voorbeeld geven; Genesis 12, de Here 

God komt naar Abraham toe, Abraham wordt gezocht door de Here God, hij wordt uit zijn 

eigen volk gehaald staat er dan, hij wordt uit zijn eigen land geroepen; Abraham waar ben 

je, hetzelfde als bij Adam. 

En dan staat er in Genesis 12 dat de Here Abraham zegent zodat jij Abraham een zegen 

zult zijn voor vele volken, hier zie je het zelfde; de Here gebruikt Abraham en zijn familie, 

de kerk, om voor anderen tot een zegen te zijn, zodat er meer mensen komen en zo is de 

groep steeds groter geworden, zo is dat volk van de Here steeds groter geworden. 

Psalm 67 staat hetzelfde; de Here God gebruikt het volk Israel om mensen mensen op te 

zoeken en te bereiken met het evangelie. 

In Psalm 67 staat; u bent rijk gezegend Israel en daarom zal men op aarde u weg leren 

kennen, Psalm 67 vers 3, als Israel namelijk tot een zegen is. 

En hier zien we het in Handelingen 2; de Here God gebruikt na Pinksteren Zijn gemeente 

om mensen met het evangelie te bereiken die Hem niet kennen, die nog niet gekomen 

zijn, dus dat is het eerste, dat is de kerk. 

De kerk zijn al die mensen die door de Here God geroepen zijn; mens waar ben je? 

De kerk is de verzameling van al die mensen die geantwoord hebben en die gekomen zijn, 

door de Heilige Geest, mens waar ben je, mensen die gevonden zijn. 

Dat was het eerste en het tweede wat we gezien hebben is dat de mens zelf ingeschakeld 

wordt bij die zoektocht, het evangelie wordt doorverteld en de Heilige Geest geeft het 

geloof. 

-tussenzang: Psalm 67:1 

2. 
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Gaan we nu naar Handelingen 2, het gedeelte wat we hebben gelezen verse 41-47. 

Wat gebeurt er als de Here God door de Heilige Geest, door het werk van de Heilige Geest 

mensen vindt, hoe ziet die groep er dan uit, hoe ordent God, wat voor structuur geeft God 

die dan, wat zijn  de kenmerken van die groep mensen die gevonden zijn? 

Als je kijkt naar Handelingen 2 en je kijkt naar de verse 42-47, dan ontdek je 5 kenmerken 

van een door de Heilige Geest gevormde groep mensen, 5 kenmerken. 

Kenmerk 1 zie je in vers 42; ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, dat is 

het eerste, ze volharden bij he onderwijs van de apostelen, ze zijn trouw aan de Bijbel, 

dat is het eerste. 

Het tweede staat ook in vers 42; ze vormden met elkaar een gemeenschap, dat is het dus 

een tweede kenmerk van een door de Heilige Geest van God gevulde kerk, ze staan om 

elkaar heen en dragen verantwoordelijkheid voor elkaar, ze staan open voor elkaar en ze 

kijken materieel en geestelijk naar elkaar om. 

Het derde kenmerk zie je hier staan; ze braken het brood en wijden zich aan het gebed, ze 

bidden tot de Here, ze wijden zich aan het gebed en ze breken het brood, daar zit in hoe 

de Here Jezus had gezegd; vier het avondmaal. 

En dan vers 47, daar tussendoor wordt gezegd dat ze alles met elkaar delen en dat ze 

trouw zijn in hun gemeenschapsvorming en dan in vers 47, daar staat dat ze met woorden 

het evangelie doorgeven, ze loofden God en stonden in de gunst van het hele volk, de Heer 

breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden en met daden 

getuigen ze van het evangelie, dat is ook vers 47. 

5 kenmerken van een door de Heilige Geest van God gevulde kerk; trouw aan het onderwijs 

van de apostelen, ze wijden zich aan het gebed en aan het breken van het brood, ze 

vormen met elkaar een gemeenschap, ze getuigen van de Here Jezus met woorden, ze 

getuigen van de Here Jezus met daden. 

Ondertussen mag je kijken naar de tweede vraag op zaaigoed; wat zijn de dingen of 

activiteiten die je nodig hebt om een kerk echt kerk te laten zijn, wat is nodig om echt 

kerk te zijn, wat zou jouw antwoord daarop zijn? 

Veel kerken zijn in de afgelopen decennia verstard en zijn overgeschakeld op de modus 

van bewaren wat we hebben en ik denk dat onze kerken, gereformeerde kerken 

vrijgemaakt, daar ook last van hebben. 

Veel kerken zijn overgeschakeld op de modus van het bewaren van een christelijke 

traditie, niet meer in staat om mee te bewegen met de Here God, wat was de beweging 

van de Here God; zoeken naar mensen. 

Veel kerken vragen zich ook niet meer af hoe zou dat moeten, veel kerken hebben de kern 

van het evangelie uit het oog verloren en proberen nu met allerlei middelen om de spirit 

er weer in te krijgen en dan worden er allerlei hypes gezocht; de een zoekt het in de 

liturgie, de ander zoekt het in nieuwe vormen van leiderschap, de kerk is een doel in 
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zichzelf geworden, de kerk heeft de plaats van de Here God ingenomen en dat is altijd het 

gevaar. 

Je leest het ook in het Oude Testament; steeds is het gevaar dat de kerk of de tempel een 

drempel wordt naar de Here God toe, het is een aanval van de Satan op de Here God, om 

de aandacht af te leiden van de Here God, dat wij het goed hebben met elkaar, dat wij 

veilig op onszelf zijn, onze gewoonten, onze eigen gebruiken. 

Wat zien we in Handelingen 2, in Handelingen 2 zien we een gemeente die zich uitstrekt 

naar de Here Jezus, ze zijn trouw aan het onderricht van de apostelen, ze vragen zich 

steeds beter en meer af; Here Jezus wij willen u meer leren kennen. 

Ze proberen om volop in het licht te staan door de Heilige Geest, nee dat deden ze niet uit 

zichzelf. 

Iemand vroeg mij een keer; ja, jij steeds met Handelingen 2 en dan zeg ik altijd, nee, die 

kerk in Handelingen 2, die verheerlijkt de Bijbel niet, ga maar eens een paar hoofdstukken 

verder, daar was ook zonde, Ananias en Safira, maar die kerk in Handelingen 2 is door de 

Geest van God gevuld en die hebben een aantal kenmerken die voor vandaag nog steeds 

gelden. 

Ze strekken zich uit naar de Here, hoe kunnen ze leven voor het doel wat de Here God 

voor de kerk heeft, hier zie je een kerk die geen doel op zichzelf is geworden. 

Ze bewegen met de Here mee omdat de Here op missie is de mensen te bereiken en dat 

bindt hen samen, dat geeft hen onderlinge verbondenheid, daarom hebben ze het goed 

samen, omdat ze eensgezindheid zijn met de Here, hetzelfde verlangen hebben als de 

Here. 

Wat gebeurt er als de Heilige Geest van God mensen vindt, hoe ziet een kerk er dan uit, 

nou we zien het hier, je ziet het staan in Handelingen 2. 

Wat je dan hier ziet staan in Handelingen 2, die 5 kenmerken kun je terugbrengen tot 1, 

want wat je hier ziet staan is de Bijbel aan de ene kant en een gemeenschap aan de 

andere kant, ze zien naar elkaar om, samen bidden ze, samen verspreiden ze het 

evangelie, samen zijn ze barmhartig.  

Aan de ene kant de Bijbel en aan de andere kant een gemeenschap gevormde door de 

Heilige Geest. 

Waar dacht u aan bij het woord kerk, misschien dacht je aan een gebouw, misschien dacht 

je aan de preekstoel, misschien dacht je aan de liturgie, misschien denk je aan regels, 

misschien denk je aan hoe het vroeger op catechisatie was, misschien denk je aan 

ouderlingen en diakenen. 

Als je kijkt naar Handelingen 2, dan zie je een gemeenschap van mensen die heel flexibel 

zijn, die de mensen daar opzoeken waar ze zijn, ze staan in de gunst bij het volk staat er 

in vers 47. 

Hier zie je de meest basale functie van wat een kerk is, de Bijbel en een gemeenschap, 

het Woord van God en een groep mensen, meer heb je niet nodig en als je niet meer nodig 
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hebt, dan valt er een heleboel weg en dan zeg ik niet; dat is allemaal slecht, nee, dat zeg 

ik niet, dat komt straks in het derde punt. 

Een kerk is daar waar gelovigen samen met elkaar verbonden zijn onder het gezag van het 

Woord van God, dat is wezenlijk voor een kerk; mensen die een band met de Here hebben 

en die naar de Bijbel willen luisteren. 

Heel vaak denken wij, kan het dan niet zonder een gebouw? 

Je ziet het hier, ze kwamen thuis bij elkaar samen, zo kan het ook, heel veel christenen 

vandaag komen samen bij elkaar thuis. 

Op dit moment is er in Parijs een congres van kerkplanters, een aantal vrienden van mij 

die zijn daar en die denken na samen met een kerk uit New York, Redeemer van Tim Keller, 

en die denken na over de vraag; wat heb je nu nodig om kerk te zijn? 

Dat is de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God en mensen en meer heb je niet nodig 

en wat scheelt dat veel energie en wat scheelt dat veel tijd. 

Miljoenen mensen komen vandaag samen en die zijn ook niet in een gebouw en als de 

kerken in Nederland steeds kleiner worden zullen we die trend ook in Nederland zien, 

steeds meer kleine groepjes mensen die aan elkaar verbonden proberen een gemeenschap 

van christenen te zijn. 

Wat gebeurt er als de Heilige Geest van God mensen vindt, dat zie je staan in Handelingen 

2; een levendige en dynamische gemeente van God die meebewegen met de Here, die zich 

in willen laten schakelen in de zoektocht van God naar mensen en wij zijzelf ook mensen 

en wij moeten ook steeds weer gevonden worden dus ik denk niet alleen aan hen die 

buiten zijn, ook, dat hebben we gezien in Genesis 3 en Psalm 67 en nu hier in Handelingen 

2. 

3. 

Derde vraag op zaaigoed, kijk daar eens naar; wat heb je nodig of niet nodig om een kerk 

echt kerk te laten zijn? 

Hoe kunnen wij een kerk zijn, voor onszelf en voor anderen, welk antwoord geeft 

Handelingen 2 op die vraag? 

Het eerste antwoord die Handelingen 2 geeft is dat kun je niet zelf, er is niet een 

binnenbocht die je kunt nemen die ervoor zorgt dat je zo’n kerk krijgt als in Handelingen 

2. 

Wat lezen we hier, het is Pinksteren geweest, wat heeft die gemeente gedaan in 

Handelingen 1, ze hebben het gebod van de Here Jezus opgevolgd die zei; ga bidden, wat 

op de Heilige Geest, wat hebben ze gedaan, ze zijn gaan bidden en toen kwam de Heilige 

Geest en zo is het Pinksteren geworden. 

Hoe kunnen wij een kerk voor mensen zijn, dat kan alleen de Heilige Geest, dat is de 

boodschap van Handelingen 1 en van Handelingen 2, dat kunnen wij niet zelf en dat is een 

harde boodschap voor alle vrijgemaakten. 

Gerwin Pruijssen  Pagina   van    preek Hand 2,41-477 9



Alleen de Heilige Geest kan ons mensen zo radicaal bevrijden van de dingen die ons dwars 

zitten als het gaat om kerk zijn; want dit hoort er toch ook bij en dat hoort er toch ook 

bij, we kunnen toch niet kerk zijn zonder dit of zonder dat, zo vast zitten wij aan een hele 

boel dingen. 

In Handelingen 1 en 2 zien we dat het een zaak is van gebed, de Here Jezus zegt wat op de 

Heilige Geest en de Heilige Geest komt op gebed, dat is eigenlijk het enige en ik heb er 

lang over nagedacht de afgelopen dagen en er mee gezeten, hoe wordt je kerk voor 

mensen, is het dan dit of is het dan dat en op een gegeven moment dacht ik; het is de 

Heilige Geest, het is Pinksteren geweest, gebed. 

Wie pakt die handschoen op om een gemeente zijn waarin gebeden wordt? 

Wat betekent dat, dat als alleen de Heilige Geest, als de vernieuwende kracht van de 

Heilige Geest werkt, wat betekent dat dan? 

Dat we bij alles wat we doen, we ons afvragen past dit bij wat de Here wil doen, hoort dit 

erbij, past dit bij wat de Here wil doen zoals we zien in Handelingen 2; dat we mensen 

vinden, dat we onszelf als kerk tegen het licht houden en ons afvragen; past dit wat we 

doen, past dit bij wat de Here wil of doen we dit voor onszelf om ons eigen ego te 

kietelen. 

Dat is natuurlijk zelfonderzoek, dat is wat het betekent, zodat wat we doen geen doel op 

zichzelf is, maar een kerk die wil dat we samen onder het gezag van het Woord goed 

hebben en door de Heilige Geest openstaan en willen komen. 

Een kerk die verstard is die denk niet na over de vraag; hoe kan het anders, want die vraag 

is gevaarlijk, die vraag hoe kan het anders, die mag niet gesteld worden want er mag niets 

veranderen, het moet blijven zoals het is. 

Maar kijk eens naar de geschiedenis, openstaan voor de vernieuwende kracht van de 

Heilige Geest dat heeft een kerk altijd nodig, door de geschiedenis heen zie je dat een 

kerk voortdurend vernieuwd moest worden. 

Kijk eens naar de Middeleeuwen, kijk eens naar de vorige eeuw en hoe de Heilige Geest 

vernieuwingen heeft gebracht in de kerk, ook in Nederland, dat heeft de kerk nodig omdat 

wij mensen zijn, Genesis 3, die ons altijd willen verstoppen achter onze liturgie, achter dit 

of achter dat, dat we ons willen verstoppen voor de Here. 

Misschien wel omdat we geneigd zijn niet in het licht te willen staan, dat geldt ook voor 

mij, schuw voor de Here, christenen, en een gemeenschap heeft dat voortdurend nodig; 

vernieuwd worden door de Heilige Geest. 

We moeten ons afvragen; zijn we nog een kerk van de Here Jezus, doen we nog dingen die 

passen bij de Here God, wijden we ons nog aan het gebed, zijn we nog trouw aan het 

Woord van God, laten we de Heilige Geest doorwerking hebben, stimuleren we elkaar in 

geloof, bemoedigen we elkaar in het geloof durven we bepaalde dingen niet te zeggen en 

wat doen we niet meer. 

Waarom is er een aantal jongeren in de kerk die niet meer naar de kerk komen en waarom  
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is er een aantal uit de kerk die ze niet spreken, ze niet opzoeken en als ze opgezocht 

worden ze niet liefdevol gevraagd wordt; waar ben je, of is dat alleen iets voor een 

ouderling of een dominee? 

Wat doen we ten diepste voor onszelf, wat doen we voor de Here? 

Die dingen die we niet voor de Here Jezus doen, hebben we dan het lef om te zeggen 

streep erdoor, want het zit ons in de weg, ze dragen niet bij aan het beter kennen van de 

Here, het past niet bij wat de Here Zijn doel is, zouden we dat durven? 

Het laatste; als de Heilige Geest werkt dan komen er altijd weerstanden, dat merk ik bij 

mijzelf en dat merkt u bij uzelf. 

Dan voelen we weerstand en dat zie ze bij Adam, Adam die wil niet bij God komen, dan 

voel je angst en dan voel je boosheid. 

De een die voelt dan dat hij een persoonlijke band met de Here wil hebben en dit 

verwaarloosd, een ander voelt een stuk weerstand hier, dat die zich schaamt voor de kerk, 

die wil liever een kerk waarop je kunt afkunt geven dan een kerk waar je trots op kunt 

zijn, een derde die is bang voor veranderingen, de vierde die beseft dat hij zijn geloof op 

z’n beloop heeft gelaten en een vijfde houdt zich verborgen voor God, die besteedt meer 

tijd aan zijn werk en aan andere dingen en een zesde die zegt; ik merk niets van U, ik 

merk niets in mijn leven… 

…terwijl de Here zegt; Ik roep je steeds, maar jij antwoord niet. 

Laatste vraag; hoeveel weerstanden zal een deel van die gemeente in Jeruzalem, in 

Handelingen hebben gehad? 

Over de Here Jezus was gezegd, Hij is een godslasteraar, hoeveel weerstanden zou er bij 

die mensen zijn geweest om te komen tot de Here Jezus? 

Ontzettend veel weerstanden en de Heilige Geest heeft ze wel zover gebracht om er over 

heen te stappen. 

Ze hadden de Here Jezus net gekruisigd, heel hun beeld van de Here Jezus en van de 

volgelingen van de Here Jezus moest op de kop. 

Petrus zegt tegen hen; keer je af van je huidige keven. 

Als wij ons als gemeente openstellen voor de Here God, in eerlijkheid en een open gebed, 

dan zal de Here Jezus ons als het ware aan de hand nemen en ons vernieuwen door de 

Heilige Geest. 

We gaan samen bidden
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