
1 

Overweging uit de dienst van 25 oktober AD 2020, Paaskerk 
Zesde zondag van de herfst 

ds. W.T. Pieterse 

Handelingen 16: 19-34/ I tessalonicenzen 2:1-4 

Gemeente van de Heer,  
Als Lukas zijn verhaal van de gang van het goede bericht - het 
evangelie - vertelt, herkennen de hoorders in de Grieks Romeinse 
wereld, zijn hoorders er de beroemde Reisverhalen van die tijd in. De 
held bevaart de Middellandse zee en komt met een wonderbaarlijk 
verhaal en een missie op  nieuwe plaatsen. Hij moet tegenstand 
overwinnen, ontmoet achterdocht, soms wordt hij gevangen gezet, een 
en andere keer gastvrij onthaalt. Zo vergaat het Odysseus met zijn 
mannen, zo vergaat het Jason en zijn argonauten, zo vergaat het 
Paulus met zijn medereizigers. Zoals de helden de paleizen bezoeken 
en aanzitten bij de maaltijd van de plaatselijke koning, zo bezoekt 
Paulus de synagoge.  Maar het verhaal dat hij heeft is niet van hem - 
het is een ouder verhaal dat al op hem ligt te wachten. Het verhaal dat 
we met elkaar in de vorm van de Psalm zongen. Drie dagen leert hij in 
de synagoge van Tessaloniki, de havenstad: nu zijn deze woorden 
opnieuw zichtbaar in Christus. Net als toen ooit, door de woestijn, 
door de duisternis, nu: door de dood naar nieuw leven, opstanding in 
Christus. Sommige laten zich overtuigen, anderen niet, zoals dat gaat. 
Het is een klein groepje daar, maar de ambitie is enorm - dit is het 
bericht dat heel de wereld gaat veranderen.  
En zo sluit Lukas, aan bij het verhaal van heel de schrift. Dit kleine 
bericht in een grote wereld, heeft een taaie kracht, een halsstarrige 
hoop, het blijft op doemen, steeds weer met een ander die met een 
woord van hoop aankomt op de oever. Zo dus ook in Tessaloniki, de 
havenstad.  
In Tessaloniki zijn nog drie synagoges. Dat mag een wonder heten. In 
de Middeleeuwen telde de stad er meer dan dertig. De bloeiende 
Joodse gemeenschap wordt in de tweede wereldoorlog bijna in zijn 
geheel verwoest invclusief de synagoge waar Paulus mogelijk leerde 
en die tot 1943 heeft bestaan.  Alleen een klein aantal van de 50,000 
Joden dat door christelijke vrienden werd verborgen is ontkomen, 
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meldt de website. Het gedenkteken is twee jaar terug nog van 
hakenkruisen voorzien. 
En nu twee duizend jaar later ligt de brief open die Paulus ooit schreef 
aan het groepje dat hij op zijn bezoek heeft ontmoet hier open. Dat 
mag op zich al een wonder heten. De hele geschiedenis klinkt mee en 
dat maakt ons hoorders zwaar. De geschiedenis van het Jodendom, in 
Tess, in steden zoveel dichterbij, van de kerk als macht, de 
geschiedenis van onze biografie, waar God vaak een grote heerser 
werd, geloof een gedwongen zekerheid; d egeschiedenis in eindeloze 
herhaling; weer zetten we hekken, sluiten we grenzen, haten we de 
vreemdeling in onze stad,  maar meer nog - het heden zit ook dwars - 
... er waart een ondergangsstemming door de wereld, klimaat-
verwoesting, haatpresidenten, Corona-angst. En de gemeente is 
lachwekkend klein en kwetsbaar - zie ons toch bij de vreemde 
woorden van verre profeten. 
We mitsen, we maren, we vragen. Wat is de kerk nu nog - wat is er 
nog te hopen. Wat blijft er over?  En de media helpen ook niet. Na 
Staphorst volgde een stortvloed van verwijten altijd die kerk weer, 
zelfs doodsbedreigingen: de staphorster ouderling schrok zich rot - 
ineens wensten mensen me kanker toe, schreef hij in de krant. Daar 
zijn we beland -  Ja slim was het misschien niet, maar dit..? Lubach, 
misschien ziet u hem, kon weer vol op het orgel, kerkelijk gefrustreerd 
als hij is -  
'Wij danken God altijd voor u allen' schrijft Paulus de gemeente, het 
groepje in het wereldrijk. 
Daar moeten we even aan wenne, misschien. Paulus roept niet op om 
dank te zeggen, maar is de gemeente dankbaar, de lezers van de brief - 
u zijn wij dat nu misschien? 
 'Wij danken God altijd voor u allen' hoeveel uw geloof tot stand 
brengt of preciezer gezegd vanuit het Grieks: vanwege het werk van 
geloof of vertrouwen. Want dat is wat wij doen - en dat Paulus ons in 
deze antieke tekst laat zien: wij danken jullie voor het werken aan 
vertrouwen op God - en het vorm willen geven in momenten met 
elkaar. Juist in bange dagen:  het vertrouwen , waarvan de Psalm 
zingt; op Christus die door de dood heen nieuw leven schenkt, tegen 
alles in;  
'Wij danken God altijd voor u allen' hoe krachtig uw liefde is, of 
'vanwege de moeite van de liefde' zou je ook wat realistischer kunnen 
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vertalen. Want liefde is ook het niet opgeven met elkaar voor elkaar. 
Niet zoet, niet probleemloos, wegpoetsend met geknuffel nee, liefde is 
ook weten van conflicten gedoe, pijn, de moeite van de liefde met 
elkaar en tot God en blijven; 
'Wij danken God altijd voor u allen' hoe standvastig u blijft hopen. 
Misschien dat vooral. Het halsstarrige niet opgeven. En toch blijven 
we. Verlangend niet opgevend dat er een dag komt om te zeggen: nu 
weet ik, nu even - en weer gaan die zondag, en we zijn er - . 
'Wij danken God altijd voor u allen'  Ieder die in de gemeente is en op 
zijn of haar wijze er is en blijft tot nu toe. In het midden, aan de rand, 
ver weg, jong en oud.  
We zijn klein geworden, worden alsmaar kleiner en vragen ons deze 
dagen af - hoe zullen we overleven, hierdoorheen komen, in het 
geweld van de wereld staande blijven, hoe houden we het vast, wat 
geloven we nog in dit halflege sterfhuis en onze kinderen straks? en 
wij slijten aan de negativiteit over kerk in deze ontzielde tijd waar 
alleen nog aan getallen en economie lijkt te worden gedacht.  
Godzijdank is in deze dagen een gemeente, een plek met goede 
woorden, geloof hoop liefde? Van mensne die, tuurlijk vallen opstaan, 
gedoe en alles wat erbij hoort, maar elkaar vasthouden, naar elkaar 
omzien- tegen elkaar zeggen: vrees niet. Een plek om te horen zoals 
Paulus het schrijft: 'God heeft u lief, uitgekozen om te hopen, te 
verwachten'.  
En dan gaat Paulus verder - van het kleine groepje in Tessaloniki gaat 
het gerucht over heel Macedonië de wereld in. Uw vertrouwen vindt 
weerklank. Teksten als deze hebben vaak misplaats missionair gedrag 
opgewekt - hop jongens nu gaan verspreiden dat woord, aan het werk! 
Maar dat staat er eigenlijk helemaal niet, het is een kracht die zich als 
vanzelf verspreid vanuit dat kleine groepjeVanwege de geestkracht, 
die vreugde wekt en volharding. Dat is de kracht die weerklank vindt 
in het geweld, het meeslepende angstige van de wereld. Onzettelijk 
hopen. Taai blijven verwachten. Leven van ontvangen. 
'Wij danken God altijd voor u allen' en bidden zonder ophouden voor 
u. Zonder het gebed gaat het niet - voor elkaar met de anderen, van de
anderen. Zo zijn wij door de tijden, door de geslachten heen met
elkaar verbonden aan de belofte waar Paulus mee begint: gemeente
die toebehoort aan  God de Vader en de heer Jezus Christus Genade
aan U en vrede.




