
Liturgie ochtenddienst over Hand 17,11-15, Startzondag
-GKv Loppersum-Westeremden, 11-09-2011,09.30u

[Welkom en mededelingen door ouderling]

Sing-Inn

Komen tot de Here
Aanbidding:
-Psalm 84,1-2 'Hoe lieflijk is uw huis, o Heer'
-E&R 386 ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’
Votum/zegengroet
Wet van God uit Fil 1,27-2,11
Zingen Psalm 119,13-15 ‘Geef mij een hart’
Gebed

Luisteren naar de Here:
Schriftlezing(en), zie onder
Zingen E&R 244 ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ (alle kinderen samen)
Verkondiging, thema, zie onder, gebed
Zingen Psalm 119,23-25 ‘Ik ga uw weg, ik haast en aarzel niet’

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

Gaan onder de zegen van de Here
Zingen GK 147 'Maak muziek voor God de Vader'
Zegen
'Zegenlied' (voorspel)

Leesgedeelte(n): Hand 17,11-15
Tekst: Hand 17,11-15
Preekthema: ‘Yes, een gemeente die van de Bijbel houdt!’
 

Gerwin Pruijssen  Pagina 1 van 7  preek Hand 17,11-15



Thema, vragen:
1. Wat is het verschil?

2. Laat je je overtuigen?
3. Luister je vol belangstelling?

4. Wat doe je met Gods Woord? 

Waar ligt Berea?

In de powerpoint zie je de stad Berea liggen en ook de stad Thessalonica.

1. Wat is het verschil?
We hebben net ook uit Hand 17 gelezen en we lazen daar over de gemeente van 

Berea – en we kregen daar van Lucas die dit bijbelboek geschreven heeft……een 
plaatje van een gemeente te zien, en ik denk dat Lucas dat niet voor niets 

opgeschreven heeft.
Waar gaat het Lucas om (Lucas heeft dit boek Handelingen geschreven), Lucas laat 

ons meekijken in de huiskamers in Berea en Thessalonica - zo ontstond een kerk 
vaak.

De gemeentes onstonden in huiskamers en Lucas gaat het erom HET VERSCHIL te 
laten zien tussen de Joden in Tessalonica EN de Joden in Berea…

…, vs 11, ‘De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica’, id NBG-
vertaling stond: ‘zij onderscheiden zich gunstig van die te Thessalonica’.

Het woord dat daar gebruikt wordt betekent zoiets als ‘nobeler’, of ‘meer open-
minded’, het woord wat daar gebruikt wordt heeft iets in zich van 'denken'.

Het is bijzonder dat Lucas de Joden in Berea welwillender noemt, want wat wil dat 

zeggen?, waren het betere mensen, waren het nettere burgers…
…nee, je moet gewoon doorlezen, hun welwillendheid blijkt uit wat ze doen, in 

Berea staan de Joden veel meer open voor de waarheid.
De Joden in Berea, schrijft Lucas, waren welwillender: ze zijn bereid om met een 

open vizier naar de boeken te kijken naar de Schriften vd OT, de boeken die ze wsl 
al zo goed kenden, ze waren bereid om open te staan voor de waarheid dat de 

Messias waar de Schriften over spraken, dat die al gekomen was.
Ik zei net al, het gaat Lucas die meereisde met Paulus en die een reisverslag schreef, 

het gaat Lucas om het verschil, het contrast…
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2. Laat je je overtuigen?
En moet je dan eens kijken hoe groot dat verschil is, vs 4, daar zie je staan over de 

Joden in Tessalonica: ‘sommigen lieten zich overtuigen’, het woord dat daar 
gebruikt wordt is een nogal hard woord…

…het is een passief woord, ze moeten ‘overtuigd worden’, de Joden in Tessalonica 
kregen zoveel bewijsmateriaal van Paulus dat ze er niet meer onderuit konden.

Maar staat er: ze stonden er maar half voor open, een groot deel sluit zich ervoor af, 
vs 5.

Het ging tegen hun eigen gevoel in, het druisde tegen hun gevoelens in, ze waren 
eraan gewend om te horen dat de Messias nog komen moet, en Jezus paste niet in 

hun Messiasbeeld - ze lieten zich niet overtuigen.

Wat leren we daarvan?: overtuigd worden is veel meer dan alleen iets met je 
verstand begrijpen…

…je ziet het hier voor je ogen gebeuren, je kunt in je verstand/rationeel/met je 
denken, SNAPPEN hoe iets zit, hoe iets in elkaar zit…

…maar als de wil er niet is om iets met het hart aan te nemen, dan is er geen geloof.
Dat geldt voor de Joden in Tessalonica, de wil is er niet om zich te laten overtuigen.

Verstandelijk zijn ze wellicht overtuigd, maar een groot deel laat het niet toe in het 
hart.

En daarom laat Lucas zien hoe anders de Joden in Berea reageerden, vs 11, Lucas 
gebruikt hier heel andere woorden, de Joden in Berea zijn om het zo te zeggen: veel 

actiever.
Zij staat er – zij luisterden vol belangstelling, ze bestudeerden de Schriften en ze 

aanvaarden het geloof…
…ze werden niet alleen verstandelijk overtuigd, nee, ze werden ook in hun hart 

geraakt en ze GELOOFDEN het, ze namen van uit hun HART aan.
Bij hen was er wel de wil om hen voor waar aan te nemen, ze wilden de waarheid 

weten en ze omhelzen die.
Ze wilden de waarheid gewoon weten, en daarom stond hun hart open – soms merk 

je dat mensen niet willen luisteren en zich niet laten overtuigen in onbekeerlijkheid.
En sommigen doen alsof ze iets willen leren, maar het is niet waar, ze geloven alleen 

maar in hun eigen waarheid.
De Joden in Berea hielden niet vast aan hun gelijk of visie, nee, die lieten zich 

overtuigen: Jezus is de Messias.
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3. Luister je vol belangstelling?
Vs 11: HOE luisterden ze naar Gods Woord?, VOL BELANGSTELLING, wat je hier ziet 

is de houding van mensen die beseffen dat ze iets nodig hebben, ze beseffen dat ze 
woorden van God nodig hebben…

…hier is niet de houding van ‘ik weet het allemaal al’ of ‘er zal toch wel niets nieuws 
voor mij bij zijn’, nee, bij de Joden in Berea zie je heel gaaf een heel open 

verwachtingsvolle, open blik: ‘Here, wat wilt U mij vandaag zeggen?, wat wilt U mij 
leren, hoe wilt U, Heilige Geest mij leiden?’

Hoe open ga je naar de Bijbel toe, thuis of op zondag, hoe open sta je als je in de 

kerk komt? - is het even koppen snellen als de krant, of sta je heel open, 'Here, wat 
wilt U mij vanmorgen zeggen?'

Wat denk je dat het uitmaakt voor jezelf en voor je gezin, als je jezelf en samen als 
gezin eerst GOED VOORBEREID naar de kerk gaat?

Denk je dat het wat uitmaakt of je stressy en nog bezig met allerlei andere dingen 
de kerk inrolt, en als je dan zit dat je erachter komt dat je in de kerk bent…

…of dat je relaxed en goed voorbereid naar de kerk gaat?, wat denk je: zou het wat 
uitmaken voor een stukje openheid voor wat God je wil zeggen, voor wat we hier 

zien, VOL BELANGSTELLING kunnen luisteren?
Wat kun je je daarbij voorstellen, 'vol belangstelling luisteren': we gaan straks / 

zometeen naar de kerk en dat doen we omdat we de Here God willen loven want Hij 
is dat waard, de kleintjes mogen naar de creche en de pappa’s en mamma’s gaan 

samen met de andere grote mensen de Here God loven en prijzen, uit de bijbel gaan 
lezen, de kinderen in de KinderBijbelClub krijgen onderwijs op hun nivo. 

Wat denk je, als je je zo voorbereid, zou je anders in de kerk zitten?
Ik denk het wel, als je ergens voor je werk een gesprek moet voeren, wat doe je 

dan?, dan bereid je je voor, want als je dat niet doet, loop je grote kans dat het een 
flop wordt of dat je er niet uit kunt halen wat erin zit…

…zo is het ook met naar de kerk gaan, als je je voorbereid, maak je als het ware 
eerst je hart klaar, je bereidt je hart erop voor wat je samen gaat doen, je overdenkt 

wat je gaat doen, je praat er samen over. 

Het tweede dat de Joden in Berea doen is, vs 11, ze bestudeerden dagelijks de 
schriften, letterlijk staat er: ze ONDERZOCHTEN dagelijks de schriften…

…de Joden in Berea controleerden wat Paulus had aangedragen – ze stonden niet 
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gelijk klaar met hun oordeel: ‘wat zal Paulus ons vandaag vertellen’, nee, ze 
luisteren met een open mind…

…en ze gaan met wat gezegd werd naar de bijbel (denk aan wat ik vorige week 
gezegd heb), ze gaan eerst naar de bijbel, daar willen ze naar luisteren…

…ze maken zich niet afhankelijk van een ander, maar nemen de vrijheid die ze 
hebben om zelf de bijbel te lezen – en ze komen samen en persoonlijk tot de 

conclusie dat Jezus de Messias is.
Hoe kunnen wij dit toepassen?, een bijbel bij je hebben, logisch!

Maar, hoe onderzochten ze de schriften dan, vs 11?, wsl, bleven ze na de 
verkondiging samen achter om het allemaal na te lopen, ‘open met die boekrol, 

laten we eens nalezen wat Jesaja over de Messias schrijft’, zeiden ze tegen elkaar, 
en zo onderzochten ze samen of het waar was wat Paulus had verteld.

Heel zelfstandig stonden ze erin, wij hebben allemaal de Heilige geest ontvangen.
En hier zie je dat het waar is wat Jezus belooft in Joh 5: ‘onderzoek de schriften, en 

je zult er eeuwig leven in vinden’ – zij deden dat en ze vonden Jezus erin.

Maar het gaat hier om de houding van de Joden in Berea – broers en zussen, laat ik 
het eens anders zeggen…

…een godvrezende, Bijbellezende gemeente – een gemeente die blij is met de 
bijbel.

Zo’n gemeente is door Gods Geest de meest normale zaak van de wereld, dat is het 
meest normale.

Ja, dat hoor je goed, dat zou de meest normale zaak van de wereld moeten zijn, dat 
wij als christenen de bijbel liefhebben als geen ander boek – dat we zo samenleven 

als de gemeente hier in Berea: ‘geef ons de bijbel!’
Denk maar aan de woorden van Psalm 119: ‘hoe lief heb ik uw Woord!’

Vs 12, het derde dat de Joden in Berea deden was, dat ze ANTWOORDEN op de 

verkondiging – we zagen: ze luisterden vol belangstelling, ze onderzochten Gods 
Woord en nu: ze antwoordden op de verkondiging.

Kijk maar wat staat in vs 12: ‘velen van hen aanvaarden het geloof’.
Overtuigd door de woorden van Paulus, zijn de Joden in Berea aan het werk gegaan, 

ze hebben de bijbel erbij gepakt en gezocht en ze hebben erover gesproken…
…en wat is het effect?, ‘ze aanvaarden het geloof’, ze zijn tot geloof in Jezus 

gekomen, ze geloofden in de beloften van Jahweh, maar ze zien nu dat Gods 
beloften allemaal vervuld waren in Jezus.
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En Jezus was vanaf dat moment hun Heer, hun Redder, hun Zaligmaker – ze 
aanvaarden Hem.

Hier zie je dus het bewijs van wat id bijbel staat: Gods Geest werkt door het lezen 
van de bijbel en door de verkondiging eruit geloof in harten van mensen…

...geloof kun je elkaar niet geven, kan ik u niet geven, dat krijg je alleen op gebed 
door zelf de Bijbel te lezen, in contact met de Here te treden. 

Er zijn allerlei Bijbelteksten waar beloofd wordt dat er geloof komt als je naar Gods 
Woord luistert, Rom 10,17: ’zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het 

Woord van Christus’.
Jak 1,22: je moet niet alleen passief luisteren, maar er ook mee aan het werk gaan, 

doen wat de Here zegt.

4. Wat kunnen wij hiermee?

Dus, wat zien we hier?, hoe zouden wij een gemeente kunnen worden die lijkt op die 
van Berea? – door de bijbel lief te hebben.

Echt liefde voor het evangelie, omdat de Here ons daarin aanspreekt - dat we steeds 
meer plezier in krijgen om met dit boek bezig te zijn omdat het daarin om je 

Verlosser draait en om jouw verlossing.
En waar begint dat?, dat begint thuis, dat begint in je eigen huis, daar waar je 

woont, of je nou alleen bent, of dat je een gezin hebt, of dat je kinderen hebt.
Het is allereerst de verantwoordelijkheid van de Pappa's om hun gezin mee te 

nemen in het lezen van de Bijbel…
...thuis begint het, om daar van de vaders te zien als voorbeelden dat zij het 

belangrijk vinden om het Woord van de Here te lezen en de Here te zoeken.
Want het gaat in het lezen van de Bijbel om de Here te kennen, de Here te kennen, 

de Here Jezus beter te leren kennen.
Je kinderen dat te leren zodat ze daar volwassen in gaan staan, en dan moet daarin 

zelf een voorbeeld in zijn - hoe zouden ze dan anders leren?
...dat kunnen ze niet anders kennen als je als ouders zelf daarin een voorbeeld bent.

Ik weet dat er ouders zijn die zeggen: 'ik vind dat heel erg lastig', en sommigen 

hebben het het daar heel moeilijk mee…
...en dat verdriet dat je daarvan hebt, leg dat voor de Here neer, maar ook de kracht 

die je daarvoor nodig hebt, bid de Here daarom.
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Maar wij als ouderen, als volwassenen, als vaders en moeders, opa's en oma', wij 
moeten de voorbeelden geven, wij moeten onze kinderen daarin voorgaan: 'de Bijbel 

is geen suf boek maar daaruit leren we de Here kennen'…
...dat wil de Heilige Geest zegenen, dan zal de Here geloof geven, aan onszelf en 

onze kinderen.
Maar dat moeten de jongeren ook oppakken!, om te leren te leren, te luisteren, om 

daarvoor open te staan, wat we zagen in Berea…
..je kunt niet om de Here Jezus heen, je moet naar Hem luisteren, het gaat om je 

zaligheid en daarom moet je hiermee actief bezig zijn.
Niet achterover leunen, maar ervoor popen staan om zo de Here te leren kennen.

Misschien denk je steeds: is er geen binnenbocht?, kun je niet op een andere 

(makkelijker) manier God leren kennen?
Nee, die is er niet, de bijbel is Gods Woord, en dit is het middel dat God uitgekozen 

heeft om Zichzelf bekend te maken, zodat er uit gepreekt wordt…
…als we niet luisteren, geeft de Here een hongersnood naar Gods Woord (Amos 8).

Luisteren we niet?, dan zullen we geestelijk vermageren, zwak worden en zal ons 
geloof afsterven.

In Fil 2,15 staat: ‘…wees onberispelijke kinderen van God te midden van een 
verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. 

Houd daarbij vast aan het woord van het leven’.
Kunnen wij daarin zo trouw zijn?, zo trouw als God van ons vraagt?

Toen Jezus op aarde was, was Hij voortdurend bezig met de woorden van God, Hij 
had ze opgezogen, Hij had ervoor gezorgd dat Hij de bijbel kende…

…en zo droeg Hij de woorden van zijn Vader om in zijn hart, dat hoor je zelfs ah 
kruis, toen kwam eruit wat er in zijn hart zat, hij citeerde woorden uit de bijbel: 

‘mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten’, Psalm 22.

Als je dus naar de Here Jezus gaat, dan komt het Woord van de Here tot je…
...dan komt er geloof, dan komt er trouw en liefde.

Laten we bidden
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