Kringmateriaal week 40 en 41
Handelingen 12:1-19

In de preek van zondag 2 oktober stond Handelingen 12 centraal waar we het verhaal
vinden van de gevangenschap en bevrijding van Petrus. Een verhaal dat begint met de
terreur van Herodes en de daaruit voortvloeiende dood van Jakobus. Jakobus was een
volgeling geweest van het eerste uur. Hij was de broer van Johannes. Samen werden
deze broers vanwege hun intensieve persoonlijkheid de 'zonen van de donder'
genoemd. Jezus had al voorzegd dat Jakobus zijn leven als martelaar zou geven. (Matt.
20:20-23) Maar wat een schok moet dit voor de eerste gemeente zijn geweest.
Maar niet alleen Jakobus wordt om het leven gebracht. Ook een andere steunpilaar
van de gemeente wordt gearresteerd: Petrus. Hij wordt opgesloten en bewaakt door 16
bewakers.
Heb je zelf wel eens een periode ervaren in je leven waarin je geloof
'onder vuur' lag? Waarin alles wat gebeurde er op gericht leek je geloof te
ondermijnen?
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Je kunt op verschillende manieren reageren op vervolging en tegenslag. Je kunt
vluchten, vechten of je geloof verliezen. Maar: "De gemeente bleef vol vuur voor hem
bidden tot God." (Hand. 12:5). De gemeente reageert met gebed. Vervolgens lezen we
dat Petrus ligt te slapen (!) tussen de soldaten. Petrus lijkt hier op zijn Heer die sliep in
de storm. (Marc. 4:37-38) Het is belangrijk te bidden voor hen die kampen met
vervolging of tegenslagen. Het kan een vrede geven waarmee je kunt slapen in alle
omstandigheden: "De Heer geeft het zijn lieveling in de slaap." (Ps 127:2)
Is er op dit moment iets in jouw leven dat je wakker houdt? Kan de kring
hiervoor bidden? Neem hier even de tijd voor.
Petrus slaapt zo diep dat de engel hem 'aanstoot' (Gr. patasso). Een woord wat in het
NT zowel een stevige por in de ribben kan zijn als een fatale klap met dodelijke a oop.
:-) Hoe dan ook, de engel moest even zijn best doen om Petrus wakker te krijgen. Dan
staat er: "Vlug, sta op" Meteen vielen de ketens van zijn handen. (Hand. 12:7)
De slaap is in de bijbel (naast een zegen van God ;-) ook nog wel eens een beeld van de
dood, (Marc. 5:39, Joh, 11:11-13, Hand. 13:36) waardoor in dit vers het evangelie
zichtbaar wordt: Petrus wordt wakker, staat op en 'de ketens vallen van zijn handen'.
Wat was voor jou een moment dat je 'wakker werd' en de bevrijding van
het evangelie hebt ervaren?
Jakobus wordt om het leven gebracht en Petrus wordt bevrijd. Het lijkt heel
willekeurig. Waarom wordt Jakobus niet bevrijd? Waarom Petrus wel? Waarom geneest
de een wel na gebed en de ander niet? Waarom lijdt de ene mens meer dan de ander?
Het zijn grote vragen waar de Bijbel geen eenduidig antwoord op heeft. Deze
geschiedenis laat zien dat het vragen zijn die niet voorbij gaan aan de binnenste kring
volgelingen van Jezus. Trouw zijn aan het evangelie kan lijden tot gevolg hebben en in
sommige tijden en op sommige plaatsen kan het zelf leiden tot de dood. Het Nieuwe
Testament is daar volkomen eerlijk over. Petrus schrijft later in zijn brief dat we 'niet
verbaasd moeten zijn over de vuurproef die we ondergaan.' (1 Pet. 4:12) Hij noemt het
een bewijs 'dat de Geest van God in al zijn luister op u rust'. We dienen een Heer die
zelf geleden heeft waardoor lijden onderdeel is van Zijn weg. (1 Pet. 4:12-16)
In het lijden wat ons overkomt zien we in deze geschiedenis de rol van de
gemeenschap. De gemeente is bij elkaar, zoekt steun bij elkaar en bidt. (Hand. 12:12)
In hoeverre past 'lijden' in jouw beeld van wat het betekent om christen
te zijn?
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Hoe ga jij om met het gegeven dat het lijden vaak zo willekeurig lijkt toe
te slaan? Heb je ervaringen waarin God je lijden bespaard heeft? Of heb
je juist de ervaring dat het niet uit lijkt te maken of je wel of niet gelooft
in wat je overkomen is?
Petrus wordt bevrijd en staat voor de deur. Een onwerkelijk wonder. Zo onwerkelijk
dat het gezelschap dat binnen zit te bidden niet kan geloven dat het Petrus is. Het laat
zien dat wonderen uitzonderingen zijn. Uitzonderingen in een vergankelijke wereld
waar de schepping zucht en lijdt. (Rom. 8:22) Het zijn de wonderen die ons iets leren
over de wereld die komt. Een wereld waarin de deken van gebrokenheid, zonde, lijden
en dood is weggenomen. Waar we wonderen zien, zien we de hoopvolle, betekenisvolle
glimpen van wat komen gaat. De biddende gemeente in Handelingen 12 leert ons dat
we zomaar aan die glimpen voorbij kunnen leven in onze zorg. Dat we soms met onze
neus op het wonder gedrukt moeten worden om het te zien.
Heb je wel eens een wonder meegemaakt? En hoe liet dat wonder iets
zien van de wereld die komt?

Vader God in de hemel, Here Jezus
U weet wat ons ten deel is gevallen in het leven
U kent ons lijden
U heeft het meegevoeld
U bent er geweest
Het lijkt zo willekeurig Heer
alsof we overgeleverd zijn aan de machten
Machten die U aan het kruis heeft onttroond
Leer ons bidden als wij lijden
Leer ons bidden als anderen lijden
Vol vuur
Vol verwachting
Laat ons glimpen zien van de wereld die komt
Voedt onze hoop
Richt Uw Koninkrijk op in ons midden
Amen
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