
 
 
 
                                           Handelingen 2:36-38 

 

het woord van de week 
 

 

Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot 
Here èn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd 
hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en 

zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, 
mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: bekeert u en een ieder 
van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving 

van zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. 
 
Petrus vatte zijn korte preek op de allereerste Pinksterdag samen met ‘dus’: 
Dus moet ook het ganse huis van Israël zeker weten, dat…  Waar het bij dit 
‘dus’ op neer kwam, was dat Jezus de Christus is, de Koning, de Messias - en 
dat moest het huis van Israël zeker weten. Immers, daar keek het volk al zo 
lang naar uit. Wie het boek Handelingen doorneemt, zal ontdekken dat dit het 
centrale thema in de verkondiging bleef en dat niet alleen in de verkondiging 
aan de Joden, maar ook aan de heidenen: Jezus is de Christus. 
 
We zien dat op die allereerste Pinksterdag de gemeente wordt gebouwd op de 
eerdere belijdenis (de petra) van Petrus, precies zoals Jezus had gezegd: …wie 
zegt gij, dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de 
Zoon van de levende God!’ Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon 
Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, 
die in de hemelen is. En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn 
gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet 
overweldigen (Matt. 16:15-18). Toen de toegestroomde menigte de boodschap 
van Petrus in het ‘dus’ hoorde samenvatten, zeiden ze - diep in het hart 
getroffen: Wat moeten we doen, mannen broeders? Het antwoord is simpel: 
bekeert u, laat u dopen en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Zij 
dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden 
ongeveer drieduizend zielen toegevoegd (Hand. 2:41). De eerste gemeente was 
geboren, de geschiedenis van de kerk was begonnen!   
 
Hoe belangrijk is hierbij de belofte van Jezus, zeker voor deze tijd waar er in en 
rond de gemeente zoveel gaande is: en de poorten van het dodenrijk zullen 
haar niet overweldigen (Matt. 16:18). Vanaf het vroegste begin heeft de duivel 
gepoogd om de gemeente er onder te krijgen. Centraal daarin staat zijn 
proberen de gemeente, en de individuele leden, los te maken van Gods 
onfeilbaar Woord. Het is in en door de kracht van de Heilige Geest dat de 
gemeente - en daarin de afzonderlijke leden - kunnen volhouden. Zolang de 
basis van de verkondiging, het belijden en beleven maar is en blijft dat Jezus 
de Christus is. Heel de verlossingsgeschiedenis mondt uit in Zijn 
Koningschap, dat bevestigd zal worden bij Zijn Wederkomst. Raakt dat ons net 
zo diep als de menigte toen? Zijn wij bereid ‘het bekeerd zijn’ niet alleen te zien 
als het verlost zijn – punt –, maar als het verlost zijn tot? Zijn wij bereid niet 
alleen gedoopt te heten, maar als gedoopten te leven – meegestorven, om zo 
Zijn leven door de Heilige Geest ruimbaan te geven? Dat is Hem Koning laten 
zijn in heel ons doen en laten. Het ‘simpele’ antwoord van Petrus op ‘wat 
moeten wij doen’ heeft grote consequenties! Is Hij voor mij waarachtig de 
Christus?  


