
 

 

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 30 mei 2021 
 
Prediker: Wigle Tamboer 
Titel: Het feest van de navolging 
 
Bijbel: Handelingen 2:41-47 (NBV) 
41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal 
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de 
apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het 
gebed. 
 
Het leven van de eerste gemeente 
43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 
44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze 
verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 
46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis 
en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en 
stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die 
gered wilden worden. 
 
Bijzonderheden 
De vorige preekserie, ‘Geopende ogen’, eindigde met Pinksteren en de lezing van Handelingen 2: 
1-40. We vervolgen onze weg met de huidige serie ‘Het feest van de navolging’, die daarop 
naadloos aansluit met Handelingen 2:41-47. 
 
********************************************************** 
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 
 
In de videoboodschap van de weekinfo van vrijdag j.l. geeft Henrike Brussee een mooie 
samenvatting van de nieuwe prekenserie. Mocht iemand in de kring deze samenvatting nog niet 
gezien hebben, wellicht een goed idee om deze samen nog even te bekijken. 
 
Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst. 
 
Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team. 
 
******************************************************** 
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN 
Filippenzen 2:12-13, Filippenzen 3:10, Efeziërs 1:13, Efeziërs 3:18-19, 1 Petrus 1:4-5, 1 Petrus 2:2, 
2 Timoteüs 3:14-17, Romeinen 12:11, Galaten 5:25 

 
******************************************************** 
ENKELE OPMERKINGEN 
In de nieuwe prekenserie zoeken we naar dat wat de Geest door Lukas gegeven heeft in de 
eenheid van zijn beide boeken en lezen we op die manier het Evangelie van Lukas en 
de Handelingen van de Apostelen als een tweeluik, dat niet los van elkaar te zien is. 
 
We hebben gekozen voor de titel ‘Het feest van de navolging’ n.a.v. een boek van 40 jaar geleden 
door Richard Foster met dezelfde titel. De insteek hierbij is: wat komen we tegen in Handelingen in 
het leven en vieren van de eerste gemeente als het gaat om de kern van hun dagelijkse leven van 



 

 

navolging van Christus. Welke disciplines of geloofsoefeningen bepalen hun geloofsleven, 
persoonlijk en tezamen? En wat maakt dat tot een feest? 
 
Foster benadert de geestelijke disciplines/oefeningen niet wettisch, maar schetst vrijheid, vreugde 
en het feest dat navolging aan de gelovige en de gemeente geeft. We komen los en vrij van het 
aardse ten behoeve van het feest, de vreugde en de vrijheid van het geestelijke. De beweging is 
van leven vanuit het zelf, het ego dat zich naar de maatstaf van het wereldse vormt en zo een 
eigen koninkrijk vormt, naar leven vanuit Christus en de maatstaven van Zijn Koninkrijk. 
 
Deze eerste zondag keken we naar de geloofsdiscipline van het onderricht uit Gods Woord, of zoals 
Lukas het specifiek noemt: het onderricht van de apostelen. Op dat moment was er geen ander 
Woord/Onderricht dan het Oude Testament. Door Jezus verschijningen waren de ogen van de 
apostelen kort daarvoor geopend door Christus en Zijn Geest. Hun onderwijs was dus 
Christologisch en is een doorgeven van wat Christus hen in de 40 dagen van Zijn verschijningen 
leerde over het koninkrijk van God. De nadruk ligt daarbij niet op het opdoen van hoofdkennis, 
maar van Christuskennis zoals Paulus dat benadrukt in o.a.:  
 
Filippenzen 3:10: 
Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan 
hem gelijk worden in zijn dood. 
 
Efeze 3:18,19: 
(…) zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en 
hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij 
vervuld wordt tot alle volheid Gods. 
 
Het gaat om kennis van hoofd, hart en handen. Dat laatste is ook verwoord in de titel van het boek 
Handelingen, letterlijk: de praxis van de apostelen.  
 
Hoofd en hart aangeraakt door Christus willen zich uiten in trouw en volhardend doen: 
En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het 
brood en de gebeden. (NBG51) 
 
Wat zouden wij gehoord en begrepen hebben als we erbij waren geweest, volhardend in 
het onderwijs van de apostelen? En hoe zouden we dat woord tot ons genomen hebben als een 
persoonlijk woord aan eenieder van ons om daar vervolgens handen en voeten aan te geven in de 
praxis van ons geloofsleven? 
 
En hoe zal de insteek van het niet-wettisch benaderen, doorwerken tot navolging met als resultaat 
van vrijheid en vreugde? Vrijheid en vreugde, wie wil dat feest niet kennen? 
 
De uitwerking naar de omgeving van de leerlingen in Handelingen 2 is dat ze in de gunst stonden 
bij het hele volk. En dat de Heer hun aantal dagelijks uitbreidde met mensen die gered wilden 
worden. Wat een feest! Het feest van de navolging!! 
 
********************************************************** 
LIEDEREN 
Gez.444 – Grote God, wij loven U 
Open de vensters 
Licht der wereld 



 

 

********************************************************** 
GESPREKSVRAGEN 
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt 
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen 
zijn. 
 
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in 
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? 
Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je 
daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen 
samenvatten? 
 
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je 
leven aan het doen is: 
a. in het lezen van de Bijbel (Woord) 
b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed) 
c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending) 
d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg) 
e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen). 
 
3. Wigle begon de preek met de vraag: “Als jij de kans had de apostelen een vraag te stellen, welke 
zou dat zijn?” Wat heb jij in gedachten geantwoord? Deel welke vraag dat was en waarom je deze 
wilde stellen? 
 
4. Op het moment dat we lezen over het onderricht van de apostelen, hebben we nog maar één 
voorbeeld van hoe dat onderricht er uitzag. En wel door de boodschap die Petrus uitspreekt in 
Handelingen 2 op de dag van Pinksteren. Daarin deelt Petrus slecht nieuws en goed nieuws. Het 
slechte nieuws is dat hij de toehoorders aanspreekt op het ombrengen van Jezus aan een kruis. 
Het goede nieuws is dat God hier een plan mee had: het is hen tot redding van hun zonden 
geworden. Deze boodschap raakt de toehoorders diep in het hart en doet hen in overgave 
uitroepen: wat moeten wij doen? Het antwoord van Petrus is: bekeert u! 
Die oproep tot bekering zal een vast ingrediënt geweest zijn van het onderricht in de eerste 
gemeente. Wanneer was het voor het laatst dat onderricht vanuit Gods Woord jou slecht nieuws 
en goed nieuws bracht? Klonk daarin ook een oproep van bekering? Kun je daar iets over delen in 
de vertrouwelijkheid van de kring? 
 
5. Navolging roept allerlei reacties op. Sommigen zullen denken ‘een feest’, anderen ‘nou verre van 
dat!’ Die laatsten zullen eerder een gevoel krijgen van een wettisch “moeten” met alle last en druk 
van dien. 
Wat roept navolging bij jou op? Is navolging een feest of het tegenovergestelde: een last of druk? 
Of ergens daar tussenin? Licht je reactie toe en probeer met elkaar te ontdekken waarom en hoe 
het een feest zou kunnen zijn of kunnen worden? 
 
6. Lees met elkaar het centrale bijbelgedeelte uit Handelingen 2 en de bijbelverzen die genoemd 
zijn onder ‘mogelijk aanvullende bijbellezingen’. Stel je bij elk vers de vraag: wat zegt dit vers mij 
over navolging en welke bemoediging haal ik uit die vers? Bespreek per bijbelgedeelte je 
ontdekkingen met elkaar. Neem daarna tijd om aan de hand van deze ontdekkingen onze Heer te 
danken voor zijn aansporing om Hem na te volgen en Zijn bemoedigingen voor ons in Zijn Woord. 
NB: niet elk gedeelte hoeft zowel een aansporing als een bemoediging te bevatten. 
 



 

 

********************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE 
 
Heer, open door Uw genade mijn en onze ogen voor het feest van de navolging. Amen. 
 
********************************************************** 

 
 


