
6.     Leven vanuit de genade (Handelingen en daarna) 
 

De discipelen waren bang geweest. Ze hadden zichzelf 

opgesloten uit angst voor de religieuze leiders.    

Maar toen was Jezus plotseling verschenen, opgestaan uit het 

graf na die vreselijke kruisdood. En nadat hij tijdens 40 dagen 

met hen de Bijbel had doorgespit en hun nieuwe inzichten had 

gegeven in de oude profetieeen, was hij verdwenen, 

teruggegaan naar de Vader in de hemel. 

En toen was er de komst van de Geest geweest. Een ervaring die 

nooit weer vergeten zou worden.  Het had hun leven op de kop 

gezet en hun van binnen uit compleet veranderd. Het was het 

begin van de gemeente. Een snel groeiende gemeente… 

Beginnend met een grote groep van mensen  die vanuit alle 

windstreken van het Romeinse rijk kwamen groeide deze 

beweging al heel snel uit tot vele duizenden aanhangers. En er 

kwamen steeds meer mensen tot geloof vanuit alle lagen van de 

joodse en heidense bevolking. 

Er gebeurden wonderen. Zieken werden genezen. De kracht van 

Gods Geest was duidelijk aanwezig en trok heel veel mensen aan. 

Hoewel er ook velen terughoudend waren om zich aan te sluiten 

(Hand. 5:12-15). 

In de eerste tientallen jaren werd er druk gereist door diverse van 

de oorspronkelijke discipelen. Alle verhalen over Paulus zijn 

natuurlijk bij ons bekend door wat er in het boek Handelingen en 

in zijn eigen brieven over is geschreven. 

Maar veel minder bekend zijn de reizen van andere volgelingen 

van Jezus.  Petrus heeft volgens de geschiedenis ook redelijk veel 

rondgereisd, maar richtte zich voornamelijk op de Joden. 

Uiteindelijk werd hij gedood in Rome. Van Andreas is bekend dat 

hij naar het noord-oosten ging (Armenie) en Tomas zou richting 

Irak en Iran zijn gereisd (in zuid-India is een oude christelijke kerk die zich erop beroemd nog 

door Tomas te zijn gesticht). Ook Johannes trok naar klein-azie waar hij uiteindelijk in Efeze 

overleed.  Ook over verschillende andere discipelen staan  in de geschriften van de kerkvaders 

verhalen over hun werk op het zendingsveld.  Binnen 300 jaar na het overlijden van Jezus waren 

overal in het Romeinse rijk christelijke kerken aanwezig, van India tot Engeland, van noord-west-

Afrika tot de Zwarte zee. Rond 1000 jaar na Christus had het Evangelie zich verspreid over heel 

West en Oost Europa en Rusland, het verspreidde zich tot diep in Afrika en dook op bij de 

oostkust van China. En zo ging het in sneltrein-vaart over de rest van de wereld. 

Het verhaal van de gemeente van Christus is een verhaal van ups-en-downs. Tijden van opleving 

en heiliging wisselen af met periodes van afdwalen, naar binnen gericht zijn, bureaucratie en 

onderlinge machtstrijd.  

Ook nu in deze twee millennia na de dood, de opstanding en de 

hemelvaart van Jezus, zien we voortdurend de genade van God 

voor de gelovigen, de kerk, de gemeente. 

Steeds als de gelovigen hun focus verliezen en het levende contact 

met God kwijtraken zie je dat er ergens in de wereld mensen 

opstaan die door de Geest van God de drang ervaren zich 

opnieuw toe te wijden. Om te gaan bidden voor een herleving , 
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We leven in de tijd van de 
genade, wordt er vaak gezegd. 
Anders blijkbaar dan de 
oudtestamentische periode. 
Maar God verandert niet.  
In het oude testament was hij 
een God van genade en recht. 
En dat is hij in onze tijd, de tijd 
van de gemeente, nog net zo. 
Het verhaal van Annanias en 
Saffira geeft ons een 
waarschuwing aan het begin 
van deze periode. God is 
ondanks de nu veel meer 
zichtbare genade, ook nog 
steeds een heilig God die niet 
met zich laat spotten. Zijn 
heiligheid vraagt nog steeds 
om eerbied. Zonder de genade 
zou iedere zonde, net als de 
leugen van Annanias en zijn 
vrouw, om een directe 
afrekening vragen… En wie 
zou dat overleven? 

Gedachte:  Perioden van 
gehoorzaamheid aan God, 
afgewisseld met tijden van 
ongehoorzaamheid en 
zelfverheerlijking…  
De geschiedenis van onze 
christelijke gemeente lijkt 
verdacht veel op die van het 
oud-testamentische volk van 
God… 



een vernieuwing van het geloof. Soms was zo’n opwekking klein en plaatselijk, maar vaak waren 

het grote langdurige bewegingen waar de Heilige Geest de kerk opnieuw wakker schudde. 

In principe kun je de Reformatie zien als een van die opwekkingen. Deze maakte een einde aan de 

donkere middeleeuwen, een tijd waar de kerk meer op ritueel was gericht dan op geloof.  

Rond 1750 was er een grote opwekking. Evangelisten als John Wesley en George Whitefield 

preekten in vele landen en door hen bracht de Geest  overal de kerk tot leven. In Nederland sloeg 

het vuur toe in Nijkerk. Binnen de kortste keren zat de kerk vol en waren in de meeste kroegen de 

mensen samen bezig met het zoeken van God. De opwekking verspreidde zich snel over een groot 

deel van het oosten van ons land. Een paar jaar later werden ook de dorpen in de Alblasserwaard 

‘geraakt door de Geest’.   

Ongeveer 50 jaar later was de tweede ‘Great Awakening’ in Amerika. Het was de tijd van de 

pioniers die naar het westen trekken. Maar deze uitbreidingsdrang ging gepaard met het negeren 

van God en geloof. Tot er een nieuwe beweging begon, de huifkar-opwekking.  Op diverse 

plaatsen in de wildernis werden ‘campmeetings’ georganiseerd, aanplakbiljetten werden overal 

opgehangen en pioniers uit de wijde omtrek kwamen er in hun huifkar naar toe. Doordat er 

meerdere predikers tegelijk spraken waren er vaak vele duizenden mensen bijelkaar die in grote 

aantallen tot geloof komen.   

Het hoogtepunt van de derde grote opwekking in de  westerse wereld was halverwege de 19e 

eeuw. Het begon met een wekelijkse bidstond voor arbeiders en zakenmensen in NewYork. In een 

paar maanden kwamen meer dan vijftigduizend NewYorkers tot geloof… 

In die zelfde tijd begon het ook in Europa. In Ierland begonnen mensen te bidden. En de aandrang 

tot het gebed verspreidde zich tot er in ieder huis, in de scholen en in de kroegen bidstonden 

plaatsvonden. Een jaarlijkse kermis eindigde in een evangelisatie samenkomst met vijfduizend 

mensen. Een beroemde stoker van Schotse whiskey ging failliet als direct gevolg van de 

opwekking. Sommige rechters hadden wekenlang geen enkele rechtszaak. De kerken sloegen de 

handen ineen om de nieuwe gelovigen op te kunnen vangen. In de jaren 1857-1860 vonden in de 

hele westerse wereld en vele andere engelssprekende gebieden opwekkingen plaats. Alleen al in 

Engeland kwamen meer dan een miljoen mensen tot geloof in die paar jaar. Deze opwekkingen 

werden niet ingeleid door gebed, het was een beweging van gebed. Er werd gebeden en mensen 

kwamen tijdens het bidden tot bekering en begonnen een nieuwe bidstond in hun eigen huis. 

Een opwekking in Wales spreidde zich uit over diverse werelddelen en was mede de oorzaak van 

een volgende opwekking die de hele Pinksterbeweging tot gevolg had.  

Er zijn nog veel meer opwekkingen die geweldig zijn om bij stil te staan maar de ruimte ontbreekt. 

 

Gods genade houdt nooit op, tot aan ‘het einde der tijden’. 

 

 



  


