Kringmateriaal week 38 en 39
Handelingen 8:26-40

In de preek van 18 september stonden we stil bij de geschiedenis van de eunuch uit
Ethiopië die Filippus ontmoet, uitleg krijgt over het evangelie en gedoopt wordt. Een
mooie illustratie van de opdracht die de Here Jezus aan Zijn volgelingen heeft
gegeven: "Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht
ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de
uiteinden van de aarde." (Hand. 1:8).
Lucas vertelt achtereenvolgens de bekeringsverhalen van de Samaritanen (Hand.
8:4-17), de Ethiopiër (Hand. 8:26-40), Saulus (Hand. 9:1-31) en Petrus/Cornelius
(Hand. 10-11).
Welke boodschap wil Lucas overbrengen met het vertellen van deze
bekeringsverhalen?
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Er zijn drie punten in de geschiedenis van de Ethiopiër die Lucas op meer plaatsen in
Handelingen duidelijk wil maken:
1. God beantwoordt degenen die Hem oprecht vrezen/zoeken. Ongeacht etnische,
sociale en culturele grenzen.
2. De vervulling van de Oudtestamentische profetieën in Jezus van Nazareth.
3. De plaats en werking van de Heilige Geest in de praktijk van evangelisatie.
Wat betekenen die drie punten voor ons geloof en (gemeente-) leven
vandaag? In welk van deze punten kunnen we groeien of hebben we
(persoonlijk of als gemeente) stappen te zetten?
Interessant is de beweging die Filippus maakt van de massale opwekking in Samaria
(Hand. 8:12-13) naar de eenzame weg waar de Ethiopiër rijdt. (Hand. 8:26) Hoewel
de massale opwekking het meest aantrekkelijk lijkt, maakt Lucas ook nadrukkelijk
ruimte voor deze geschiedenis van de eenling op de eenzame weg. Het mag ons
bemoedigen in een geseculariseerde stad die wat betreft evangelisatie vaak aanvoelt als
die eenzame weg: de eenling in ons netwerk die interesse heeft in je geloof is dichterbij
dan een massa die Jezus zoekt.
In de preek vertelde ik hoe de eunuch zichzelf heeft moeten herkennen in de verzen
die hij uit Jesaja 53 las:
‘Als een schaap werd Hij naar de slacht geleid;
als een lam dat stil is bij zijn scheerder
deed Hij zijn mond niet open.
Hij werd vernederd en Hem werd geen recht gedaan,
wie zal van zijn nakomelingen verhalen? (Hand. 8:32-33)
Hij was degene die als kind gecastreerd was, zonder daarin een keuze te hebben
gehad. Nog voor hij kon protesteren. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen?
Het laat zien dat Gods Woord leeft. Tot op de dag van vandaag kunnen we de Bijbel
lezen en opeens ontdekken dat het over onszelf gaat.
Heb jij wel eens de ervaring gehad dat jij jezelf 'teruglas' in de Bijbel?
Dat je wist dat een bepaalde tekst echt voor jou moest zijn in de situatie
waar je zat? Kun je hierover delen met de kring?
Als de Ethiopiër het evangelie van Filippus heeft gehoord vraagt hij Filippus wat er op
tegen is om gedoopt te worden, waarop Filippus (de diaken! Hand. 6:5) de Ethiopiër
doopt.
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Wat betekent de doop voor jou? Hoe was de doop voor jou? Of: worstel je
wel eens met de vraag of je gedoopt moet worden? Wat is er voor jou 'op
tegen om gedoopt te worden'? (Hand. 8:36)
De structuur van de geschiedenis van de Ethiopiër doet denken aan die van de
Emmaüsgangers (Lucas 24:13-53). Ook daar kwam een Vreemdeling mee oplopen.
Ook daar werd de Schrift geopend en verklaard. Ook daar volgde een ritueel
(maaltijd) op het geloof wat ontstond.
Met elkaar oplopen, de Schrift centraal en God ontmoeten in avondmaal en doop.
Het zijn de glimpen van het gemeenschappelijke leven met God zoals dat gestalte
krijgt in de gemeente in 'groot verband', maar zeker en vooral in kleiner 'kring
verband'.
Is het misschien mooi om als kring een keer het avondmaal te vieren als
aanvulling op het samen oplopen en gezamenlijk de Schrift openen?
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