
 
 
 
                                           Handelingen 2:47 

 

…en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde 
dagelijks toe aan de kring die behouden werden.  

 
Wat een getuigenis! De eerste gemeente stond in de gunst bij het gehele volk. 
Raakt dit niet wat Paulus later aan de gemeente van Corinthe schrijft: want wij 
zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder 
hen, die verloren gaan (2 Cor. 2:15). Die eerste gemeente verspreidde de geur 
van Christus - er ging iets vanuit en dat had een winnend effect. De gemeente 
groeide.  
 
Het geheim? De krachtige manifestatie van de Heilige Geest in en door hen 
heen. De Geest kon zich zo krachtig in en door hen heen betuigen omdat deze 
eerste gemeente een  g e z o n d e  basis had.  
Lucas schrijft van deze vroegste christenen dat  
1. zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen,  
2. het breken van het brood en  
3. de gebeden (vers 42).  
Ofwel, in deze Christus belijdende gemeente stond het Woord en het kruis, 
omsloten door het gebed, centraal. Gevolg? Er kwam vrees over alle ziel en 
vele wonderen en tekenen geschieden (vers 43). omsluiten 
 
Helaas wel heel wat anders dan we vandaag de dag zien - zélfs bij gemeenten 
die explosief heten te groeien. Die explosieve groei is meestal niet anders dan 
het resultaat van overloop uit andere kerken, groepen en kringen - een gevolg 
dus van een ‘vissen in andermans vijver’. Gemeentegroei is nog maar 
sporadisch het gevolg van het winnen van niet christenen dankzij het 
verspreiden van de geur van Christus. Oorzaak?  
De oorspronkelijke basis, zoals door Lucas beschreven, is verlaten. Er wordt 
niet meer volhardt bij het Woord. Het Woord wordt, zelfs in gemeenten die zich 
graag spiegelen aan de eerste christengemeente, geleidelijk aan aangepast aan 
de tijd. Of zaken worden omgedraaid: het wonder staat bijvoorbeeld centraal en 
het Woord is daaraan ondergeschikt geworden, terwijl de Bijbel nadrukkelijk 
laat weten dat het wonder het zuiver gebrachte Woord bekrachtigt. In veel 
gemeenten is nog amper besef van de waarde en betekenis van het kruis. De 
tafel is zelfs open voor wie bewust - en bij de verantwoordelijken binnen de 
gemeente bekend - in zonde leeft (zie onder Actueel). En het waarachtige 
gebed is veelal vervangen door een, onder de noemer lofprijzing en 
aanbidding, overdadig herhaald zingen van liederen zonder wezenlijke inhoud.  
 
De Bijbel heeft een hongersnood aan het Woord voorzegd. Is dit niet juist in 
onze tijd, tot groot verdriet van velen, al meer en meer merkbaar aan het 
worden? En toch! Jezus heeft gezegd dat de poorten van het dodenrijk de 
gemeente niet zullen overweldigen (luister naar het toegevoegde eerste lied 
door bovenaan te klikken op HIER)! Maar, dan moet de gemeente terug naar de 
oorspronkelijke basis: volharden bij het onderwijs der apostelen – het Woord, 
vol beseffen wat het kruis inhoudt – waarnaar wordt verwezen aan de tafel van 
de Heer, en eendrachtig, volhardend bidden. Dan barst Gods Geest los, in 
tekenen en wonderen en bovenal in het verspreiden van de geur van Christus. 
Is dit ook uw verlangen? 
  

 

het woord van de week 
 


