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Inmiddels ben ik alweer zo’n twee jaar voorganger van de BGA. Wat me opviel in de
gemeente (en daarbuiten) is de enorme drukte waar men onder gebukt gaat. Zeker
de periodes na de coronagolven brachten een eindeloze stroom aan activiteiten
mee. Naast werk, naast gezin, naast kerk. In zo'n beetje elk 'hoe-gaat-het-rondje'
aan het begin van een vergadering, deelt men regelmatig iets van deze druk op het
leven.

Dit gaat ook niet aan mij persoonlijk voorbij. We leven het Amersfoortse leven van
de tweeverdiener in de buitenwijk, inclusief een uitlaatservice voor de hond, een
schema voor wie wanneer wat doet in huis en eindeloze afspraken in de avonden.
Het is een leven waarin het geestelijke leven naar de randen van het bestaan
wordt geduwd. Een leven waarin een dagelijkse, korte podcast met een meditatie
al meer dan genoeg is - of teveel. Ook in de praktijk van de gemeente is dit
voelbaar: altijd vacatures, veel dezelfde mensen in verschillende dragende
functies en een brede rand om de gemeente heen van mensen die min of meer
betrokken zijn.

Het is tegen deze achtergrond dat ik in het voorjaar van 2022 een vraag kreeg:
'maken jullie in de gemeente initieel ruimte voor God?'. Het was een vraag die
ergens bleef haken. Misschien omdat 'ruimte maken voor God' praktisch zo vaak
lijkt samen te vallen met het organiseren van activiteiten. Misschien omdat er
ergens een lonkend perspectief zichtbaar wordt in het 'initieel ruimte maken voor
God'. Wat is dat? Hoe werkt dat? Wat doet dat?

In het nadenken over deze vraag moest ik denken aan die groep van 100 mensen
aan het begin van het boek Handelingen. Ze hadden meegemaakt hoe hun rabbi
door de autoriteiten gevangen genomen, gemarteld en gekruisigd werd. Maar daar
was het niet bij gebleven. Er waren ontmoetingen met een levende Heer. Hij had
opdrachten gegeven en beloften gedaan. Alles wat Hij had gezegd en gedaan viel
bij deze groep langzaam maar zeker op een plaats. Ze maakten  initieel ruimte
voor God. Eerst in een bovenkamer in Jeruzalem waar Gods Geest over hen werd
uitgestort. Daarna in de wereld waarin zij leefden. Van Jeruzalem tot Judea, van
Judea tot Samaria, van Samaria tot de einden van de aarde. God gaf hen ruimte en
deze eerste groep gaf in hun toewijding ruimte aan God.
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De gevolgen waren op zijn minst uniek en spectaculair te noemen: in minder dan
geen tijd verspreidde het evangelie zich over het gebied rondom de Middellandse
Zee. Joden, Grieken en Romeinen hoorden het Goede Nieuws van Jezus Christus'
leven, dood, opstanding en Koninkrijk. Het heeft de wereld tot op de dag van
vandaag ingrijpend veranderd.

Tegelijkertijd moeten we ervoor waken de gebeurtenissen uit Handelingen
onverkort te importeren in onze praktijken. Met daarbij de verwachting dat dit
dezelfde uitkomsten genereert. 'De wind waait waarheen hij wil' zegt Jezus. God is
niet altijd zo tastbaar als zichtbaar wordt in het boek Handelingen. God is een
verborgen God: ‘U bent een God die zich verborgen houdt' (Jes. 45:15).
Verborgenheid is voor de mens Gods natuurlijke vorm. Maar daarmee is niet alles
gezegd: het Woord van God is het bewijs dat God zich actief met de schepping
bemoeit. Gods Woord in de vorm van schepping, Thora en uiteindelijk Jezus
Christus als het vleesgeworden Woord van God. God doorbreekt keer op keer
ruimte en tijd en wordt een tastbare, voelbare Aanwezigheid in onze werkelijkheid.
Het boek Handelingen is het verslag van de bijzondere periode na de hemelvaart
van Jezus Christus waarin dit waar is geworden. God offerde zichzelf voor mensen
en mensen offerden zichzelf voor God. Dat is de ruimte waarin God en mensen
elkaar ontmoeten.

Jonathan Sacks zegt het mooi: "Zoals God zichzelf moest beperken om ruimte te
maken voor het eindige, zo moeten ook mensen zichzelf beperken om ruimte te
maken voor het oneindige. (…) Het universum is de ruimte die God maakt voor de
mens. Het heilige is de ruimte die de mens maakt voor God."1

Deze uitspraak laat zien dat 'heiligheid' te maken heeft met 'apart zetten', of in de
woorden van Jonathan Sacks: ruimte maken voor God. In het boek Handelingen
zien we voorbeelden van een groep mensen die dat gemeenschappelijk en
individueel vormgeven. God beperkte Zichzelf tot de mens in het geven van Zijn
Geest aan hen. Mensen maakten ruimte voor God in gehoorzaamheid aan het
verlangen dat God door Zijn Geest in hun legde. Dit ruimte maken voor God is wat
de Bijbel 'heiliging' noemt en kent vele vormen. Het omvat een scala aan
levenskeuzes op basis van Gods Woord waardoor mensen op God gaan lijken en
hiermee als beelddragers van hun Schepper terugkeren naar hun meest
oorspronkelijke identiteit.

1 Jonathan Sacks. 2020. Leviticus. Boek van het Heilige. Middelburg: Skandalon. p. 23
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Het is mijn verlangen dat we dit najaar door het boek Handelingen geïnspireerd
worden door die heiligen op wiens schouders we vandaag als gemeente staan. Die
ons voorgegaan zijn door de ruimte die God hen gaf en de ruimte die zij God
gaven. Het zijn de beide kanten waarop dit thema opgevat kan worden: als een
gebed: 'Geef Ruimte', maar ook als een imperatief: 'Geef Ruimte'. Het is het gebed
en de imperatief die nodig zijn in de druk van onze tijd. Een tijd waarin crises
gestapeld worden. Een tijd die vraagt om keuzes. Een tijd die onverminderd hard
het Goede Nieuws nodig heeft. Een tijd waar de geschiedenissen uit Handelingen
ons nieuwe Adem mogen geven voor wat ons als gemeente te doen staat.

Geef Ruimte.

Peter Kruijt
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Programma
September - November 2022

Diensten zondag
Voor een thema van drie maanden met een omvangrijk boek als Handelingen
moeten er keuzes gemaakt worden. Op basis van bekende elementen in die
diensten van dit najaar heb ik hieronder een globale indeling gemaakt waarbij
sprekers zelf het beste kunnen bepalen welk gedeelte ze kiezen in relatie tot het
najaarsthema 'Geef Ruimte' in het algemeen.

Datum: Spreker: Bijzonderheden: Thema/gedeelte:

4 september Peter Kruijt Maak Ruimte. Hand. 2

11 september André Huiting Hand. 2 - Hand. 8

18 september Peter Kruijt Doopdienst Kijk, water!. Hand. 8

25 september Oeds Blok Twee bekeringen.
Hand. 10

2 oktober Dirk Meijvogel Hand. 12

9 oktober Peter Kruijt Hand. 13 - 14

16 oktober Peter Kruijt Michazondag/BGF

23 oktober Teun van der Leer Samen onderscheiden.
Hand. 15

30 oktober Peter Kruijt Naar de overkant.
Hand. 16:1-10

6 november Bert den Hertog Hand. 16 - 19

13 november Peter Kruijt Hand. 19 - 20.

20 november Jan-Marcel Vellinga Hand. 21 - 26

28 november Peter Kruijt 1e advent/doopdienst Hand. 27 ‘
...en ze baden dat het dag
mocht worden’

BGavonddiensten
De BGA is een brede gemeente met heel verschillende mensen uit heel
verschillende kerkelijke achtergronden. De zondagmorgendienst is een soort
kerkelijk ‘midden’ vanuit die verschillende achtergronden en dat vinden de meeste
van ons heerlijk. Tijdens de BGavonddiensten willen we echter iets meer naar de

GEEF RUIMTE 5



uitersten toe van die kerkelijke achtergronden. Uitersten waar we onderling van
kunnen leren en die we  mogelijk kunnen (her-)waarderen. Uitersten die elk op
hun geheel eigen wijze ruimte maken voor God. De uitersten worden zichtbaar in
de twee avonddiensten die we in het najaar van 2022 organiseren:

BGavondlied (zondagavond 2 oktober)

Tijdens het BGavondlied gaan we in de verstilling. Door middel van een strakke
liturgie met ruimte voor stilte, gemeenschappelijke belijdenissen en vaste
gebeden kun je tot rust komen in deze prikkelarme dienst. Laat je in deze dienst
voeden door het ritme van de Eeuwige.

BGavondfeest (zondagavond 30 oktober)

Tijdens het BGavondfeest gaat het dak eraf. Worshipband Loft is uitgenodigd en
een Jan-Marcel Vellinga spreekt. Er is ruimte voor aanbidding, gebed en spontane
getuigenissen. Een mooie dienst voor jongeren en oudere jongeren. Neem je
vlaggen en banieren mee en hou je vast!

Prayer Course
Een van de manieren om ruimte te maken voor God is het gebed. In zekere zin
begint de geschiedenis van de uitstorting van de Heilige Geest met een groep
mensen die zich 'eensgezind wijden aan het gebed' (Hand. 1:14). Vanuit die
gedachte wordt dit najaar de Prayer Course gegeven: "Een reis van acht weken
door het Onze Vader".2 De cursusavonden bestaan uit onderwijs en praktijk
waarbij verschillende aspecten van het bidden voorbij zullen komen én praktisch
zullen worden gemaakt. Met andere woorden: het worden avonden waarin we niet
alleen onderwijs ontvangen maar ook gaan aanbidden, voorbede doen, luisteren
enzovoort. De cursus wordt begeleid en gecoördineerd door Bert Huisman en
Linda Rook. Denk je dat je komt? Stuur Bert een mailtje, dan zet hij een stoel je
voor je klaar.

Datum: Onderwerp: Tekst:

28 september Waarom bidden? “Heer leer ons bidden”

5 oktober Aanbidding “Onze Vader in de hemel, laat uw naam
geheiligd worden”

12 oktober Vragen “Geef ons vandaag het brood dat wij nodig
hebben”

2 https://prayercourse.nl
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Datum: Onderwerp: Tekst:

28 september Waarom bidden? “Heer leer ons bidden”

19 oktober Voorbede “Laat uw koninkrijk komen”

2 november Onbeantwoord gebed “Laat uw wil gedaan worden”

9 november Contemplatie “Op aarde zoals in de hemel”

16 november Luisteren “Geef ons vandaag het brood dat wij nodig
hebben”

23 november Geestelijke strijd “Red ons uit de greep van het kwaad”

BGA Campus avonden "Handelingen"
Het boek Handelingen is een boeiende verzameling van geschiedschrijving en
theologie. Met een reeks verdiepingsavonden willen we dieper ingaan op de
achtergronden van dit boeiende boek en daarvandaan ook parallellen trekken
naar onze tijd. Tijdens deze avonden denken we onder andere na over de
betekenis van de uitstorting van de Heilige Geest voor de gemeente, de manier
waarop het evangelie verspreid werd en de gemeente vorm werd gegeven. De
avonden worden gegeven door Kars Hardenbol op donderdag 8 september, 6
oktober en 3 november. Denk je dat je komt? Stuur Kars een mailtje, dan zet hij
een stoel voor je klaar.

Kringmateriaal
Om de twee weken zal er nieuw kringmateriaal op de website verschijnen. Dit
kringmateriaal bevat een verdieping op de preek en gespreksvragen die in kleine
groepen besproken kunnen worden. Hierdoor komt een mooie verbinding tot
stand tussen de zondagse diensten en de kringavonden.

Online vanaf: Voor kringen in week: Onderwerp:

4 september 36 en 37 Maak Ruimte. Hand. 2

18 september 38 en 39 Kijk water! Hand. 8

2 oktober 40 en 41 Hand. 12?

16 oktober 42 en 43 Micha zondag

30 oktober 44 en 45 Naar de overkant. Hand. 16

13 november 46 en 47 Hand. 19 - 20

27 november 48 en 49 Hand. 27:29 ‘...en ze baden dat het dag
mocht worden.’
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