
 

 

 

 

Van de kerkenraad, deel 10.  

Beste gemeenteleden en vrienden van De Fontein. 

Wat doet het met u als u de krant, een magazine, tv, uw smartphone of ‘nieuws’ via een internet 
account bekijkt?  Waar kijkt u het eerst naar? De aanhef- of koptekst, een pakkende foto of de lengte 
van de tekst? 

Wie is de schrijver en bevalt zijn of haar manier van schrijven je wel?  Of begin je je ongemakkelijk te 
voelen?  Er komt zoveel op ons af in deze tijd, dat de adem je kan worden ontnomen. Dus ga je 
keuzes maken en pak je snel alleen dat wat prettig overkomt. Het steeds geconfronteerd worden 
met statistieken, cijfers op het Journaal, bedrijven die in zwaar weer belanden, enz. gaan je op een 
gegeven moment  tegenstaan. Je wilt graag rust en weer even op adem komen. Even geen zorgen en 
drukte aan je hoofd; het verlangen naar de ‘goede oude tijd’ die achter je ligt begint de kop op te 
steken.  

De laatste weken lezen mijn vrouw en ik uit het boek Handelingen, geschreven door de arts Lucas, 
die ook het gelijknamige Evangelie naar Lucas heeft opgeschreven.  Een persoon die nauwgezet  
verhaalt wat de 1e gemeente meemaakt en hoe de apostelen het evangelie uitdragen.  

Mij valt op, dat de rust en bloei  van het begin in de 1e gemeente  al heel snel omslaat in vervolging 
en benarde situaties. De bedreigingen zijn niet van de lucht en ze krijgen heel wat te verduren. Mede 
hierdoor gaan veel van de gelovigen naar andere plaatsen en geven daar het Evangelie weer door.  

Waar zij komen ontstaan er nieuwe groepen van volgelingen (van ‘de Weg’), maar meteen komt de 
tegenpartij in actie en ontstaan er commotie, oproer en volksoplopen van niet geringe afmetingen. 
Als dan ook in Efeze de handel in zilveren tempels in gevaar komt (vaklui raken hun werk en 
inkomsten kwijt), is het hek van de dam en is het geschreeuw gigantisch. Met één stemgeluid 
schreeuwen ze twee uren lang: “groot is de Artemis der Efeziërs”.  De situatie is ronduit explosief! 
Fascinerend is dan te lezen hoe één man, namelijk de stadsschrijver, de meute tot bedaren weet te 
krijgen. Deze stadsschrijver steekt een speech af die klinkt als een klok, de vergadering wordt 
ontbonden, en het oproer loopt als een ballon leeg. Hoe zou dit vandaag in het nieuws zijn gekomen?  
Met veel bombarie en informatie die misleidend geweest zou zijn?  En wat zou men hebben 
geschreven over de hemelvaart?  

Wat ik wil benadrukken is dit: door te lezen over de geschiedenis van de eerste christenen in het NT 
krijg je allerminst de indruk dat het een gemoedelijke en veilige situatie was.  Misleidende informatie 
wordt de bevolking  verstrekt, die daar vervolgens weer mee aan de haal gaat. De verwarring is 
compleet.  

Laten wíj ons niet in verwarring laten brengen door alle commotie die om ons heen is, maar ons oog 
gericht houden op Jezus! In Efeziërs 4:14-15 staat het als volgt: ”Dan zullen wij niet meer onmondig 
zijn, op en neer en heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer in het dobbelspel van de 
mensen, in hun sluwheid om tot dwaling te verleiden; maar in liefde de waarheid volgend zullen wij 
in alles toegroeien naar hem die het hoofd is: Christus; … ” 

Ik wens u in de komende week veel zegen, gezondheid, moed, wijsheid en opnieuw 
doorzettingsvermogen toe. 

Met een hartelijke groet, Willem Dijkstra. 

(Bijbelgedeelten: Naardense Bijbel)  


