Kringmateriaal week 44 en 45
Handelingen 20:17-38

Op zondag 30 oktober heeft Bert den Hertog gesproken vanuit Handelingen 20. Een
intens gedeelte waarin we een verslag lezen van Paulus' afscheid van de oudsten in
Efeze. De intensiteit van de toespraak komt voort uit de intensiteit van Paulus'
bediening in Efeze.
De stad Efeze stond in het teken van de tempel en dienst aan de vruchtbaarheidsgodin
Artemis. Alles in de stad ademde Artemis. Al langer had Paulus het verlangen gehad
om naar Efeze af te reizen. In Handelingen 16 zien we hoe Paulus tijdens zijn eerste
zendingsreis op wel wil naar Efeze, maar hij 'werd verhinderd door de Heilige Geest
om Gods Woord in Asia te verkondigen.' (Hand. 16:6)
Maar als Paulus tijdens zijn derde zendingsreis zijn bediening te Efeze oppakt gebeurt
de opwekking. Paulus schrijft zijn brief aan de Korinthiërs in deze periode en zegt
tegen hen: 'Maar ik zal nog tot Pinksteren te Efeze blijven; want mij is een grote en
machtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders.' (1 Kor. 16:8-9)
Paulus huurt een auditorium van een zekere Tyrannus waar Paulus dagelijks sprak en
de boodschap van de Heer bekend maakte. Er gebeurden wonderen. Veel nieuwe
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geloven kwamen zonden belijden en zij die magie bedreven hadden verzamelden hun
boeken en verbrandden ze publiekelijk. (Hand. 19:19). De bestaande afgodendienst en
bijbehorende economie begon schade op te lopen door de beweging die de Geest door
de bediening van Paulus heen had gegeven. Er ontstonden protesten, Paulus werd
voor een aantal mensen een lastige factor in de stad. Maar de beweging breidt zich uit
in Asia: de in Openbaring 2 en 3 genoemde gemeenten zijn in die periode ontstaan. Je
kunt je voorstellen hoe in die bediening onder hoogspanning een diepe band ontstaan
was tussen de oudsten te Efeze en Paulus.
De ontmoeting tussen de oudsten van Efeze en Paulus vindt plaats in Handelingen 20
op zijn doorreis naar Jeruzalem waar hem gevangenschap en vervolging wacht. Paulus
weet dat hij de oudsten van Efeze niet meer zal zien waarmee de emotie van wat
Paulus zegt door de tekst heen komt.
Samen dienen in de kerk of samen met anderen werkzaam zijn in het
evangelie (op welke manier dan ook) kan enorm verbindend werken zoals
blijkt uit de rede van Paulus. Kunnen jullie ervaringen delen met elkaar
waarin je iets van die onderlinge verbinding ervaren hebt?
Kunnen jullie ook ervaringen delen waarin je iets van die spanningen
ervaren hebt die kunnen ontstaan in de bediening?
Juist in de stad die beheerst werd door de cultus aan de Artemis was de genade van
God een bevrijdende factor. Paulus had 'zowel Joden als Grieken' opgeroepen zich 'te
bekeren tot God en te geloven in Jezus Christus, onze Heer'. (vers 21)
Voor Paulus gold dat hij de opdracht wilde uitvoeren die hij van 'de Heer Jezus
ontvangen had, namelijk: getuigen van het evangelie van Gods genade.' (vers 24)
Welke aspecten van het evangelie dat Paulus in Efeze bracht zouden de
Efeziërs in hun situatie extra hebben aangesproken? Waarom?
In hoeverre zijn die aspecten van het evangelie toepasbaar in onze
situatie vandaag? Zonder duidelijke 'Artemis-cultus'?
Paulus draagt de oudsten op om 'te zorgen voor uzelf én voor de hele kudde waarover
de Heilige Geest u als leiders heeft aangesteld'. In de gemeente worden op allerlei
niveaus leiderschapstaken uitgevoerd. In de raad, in de taakvelden, in het jongeren- en
kinderwerk, op de kringen enzovoort. Misschien draag je zelf in de gemeente ook
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ergens verantwoordelijkheid voor.
Wat doe jij om de balans te bewaren in de zorg voor jezelf en datgene
waar je verantwoordelijkheid voor draagt? Hoe gaat je dit af ?
Hoe kun je anderen in leidende taken helpen in het 'voor zichzelf
zorgen'?
Paulus gebruikt de metafoor 'kudde' voor de gemeenten en 'woeste wolven' voor de
bedreigingen die de gemeente ten deel kunnen vallen. Zeker een gemeente die bestaat
uit jonge gelovigen in een heidense cultuur was kwetsbaar.
Ook tot op de dag van vandaag kan de gemeente kwetsbaar zijn. Als gelovigen worden
we vaker vergeleken met schapen. Niet zozeer omdat schapen dom zijn of zo, maar
omdat schapen een soort weerloosheid met zich meebrengen.
Welke ervaringen heb jij met de kwetsbaarheid van een gemeente? Heb je
periodes of kerken meegemaakt die uit elkaar leken te vallen? Wat deed
dat met je? Hebben die ervaringen nog invloed op de manier waarop je
vandaag de dag deel uitmaakt van de gemeente?
Er gingen over Paulus roddels rond. Dat hij zich nancieel zou verrijken door zijn
geestelijke werk. In zijn afscheidsrede komt hij daar op terug. (vers 33-35) Hij had
eigenhandig voorzien in zijn levensonderhoud (en die van zijn metgezellen) door hard
te werken naast zijn bediening. Hij kende de gevoeligheden in Efeze rondom geld en
wilde niet dat die zijn verkondiging in de weg zouden staan. Ook in Korinthe maakt
Paulus die keuze. (2 Kor. 11:7-13) Tegelijkertijd zien we op andere plaatsen in het NT
dat Paulus wel giften ontvangen, bijvoorbeeld van de Filippenzen. (Fil. 1:5)
Soms kun je de vrijheid voelen om iets te ontvangen en soms kun je die vrijheid niet
voelen. Dit hangt mede af van de onderlinge relatie tussen gever en ontvanger.
Hoe goed ben jij in 'ontvangen'? Heb jij wel eens ervaren dat er noden in
je leven waren, maar dat je niet de vrijheid voelde om te ontvangen? Heb
jij je wel eens bezwaard gevoeld over nanciële steun die je gekregen
hebt?
Zijn er op dit moment nanciële noden in je leven waar je hulp in nodig
hebt? Misschien kan er vanuit het diaconale fonds van de BGA
bijgesprongen worden, misschien kunnen kringleden je helpen om te
kijken naar je nanciën?
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Daarnaast maakt Paulus duidelijk dat men anderen moet steunen die dat nodig
hebben, vanwege de woorden van de Heer Jezus: "Geven maakt gelukkiger dan
ontvangen."
"Geven" is een belangrijk geestelijk principe om te voorkomen dat je hart zich hecht
aan wat je is toevertrouwd. Paulus benadrukt dit na het delen van zijn zorgen over de
kwetsbaarheid van de kudde. "Geven" is een proactieve houding waardoor de kudde
groeit in weerbaarheid.
Ben je bewust bezig met 'geven' in je leven? Herken je de vrijheid die
'geven' geeft? Of vind je het moeilijk om te geven?
Bij het afscheid tussen de oudsten en Paulus knielden zij neer op het strand van Milete
waar ze elkaar ontmoet hadden en ze baden, ze huilden en ze vielen Paulus om de
hals en kusten hem. Paulus ging verder, naar Jeruzalem waar een nieuw, moeilijk
hoofdstuk in zijn leven zou aanbreken. Een hoofdstuk waarin zijn opdracht
onveranderd bleek: getuigen van het evangelie van Gods genade. (Hand. 20:24)

En verder:
Wil je meer informatie over 'geven', 'ontvangen', ' nancieel discipelschap' en onze
eigen Bert den Hertog? Check dan:
https://www.compass1.eu/about
https://encour.nl/
Interesse in de cursus: 'Hoe kom ik rond?'
Deze wordt gegeven in de HKK op 31-10, 14-11, 28-11 en 12-12. Tijd: 19:30-21:00
uur.
Eerste en laatste avond vanaf 18:00 uur met eten.
Opgave via: bert.denhertog@compass1.eu
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