
Ps.100:1,2; Hand.8:4-25 (vs.8); Gk146:1,3; LvdK249:1,3; Opw.174 

Van zulk nieuws word je echt blij! 

1. Waar word jij echt blij van? Als er een vaccin gevonden wordt, als je kwaal verdwijnt, 
als je grootste probleem de wereld uit geholpen wordt? Wat kun je daar naar verlangen! 
2. In Hand.8:1 lezen we over een groot probleem: christenvervolging. Tegelijkertijd 
ontdekken we dat deze weggejaagden niet timide in een hoekje gaan zitten maar ‘de 
Messias’, het goede nieuws eerlijk (want vervolgd!) verkondigen. Stefanus en Filippus 
waren er twee van de zeven (Hand.6) maar hier ontdek je dat er nog niet zo’n strakke 
afbakening van ambten was. In elk geval komt Filippus hier ook met het woord/Woord. 
En nu komt het Evangelie in Samaria (Hand.1:8!). In Samaria woonde een ‘samengesteld 
volkje’, daar geplaatst na de ballingschap. Die gedeeltelijk het O.T. naleefden met de 
nodige eigen aanvullingen. De verhouding tussen Joden en Samaritanen was slecht.  
3. Daar, te midden van dat ‘samengeraapte’ volkje, treedt de indrukwekkende magiër 
Simon op die de mensen met zijn getover aan zich bindt en zich als god gedraagt. Daar 
zijn de mensen diep van onder de indruk. Net als bij Paulus op Malta (Hand.28). Petrus 
(Hand.3) legt uit dat zo’n kracht niet van hem maar van God komt. Naast Simon komt 
Filippus in Samaria die mensen niet aan zichzelf bindt maar aan de Messias.  
4. Dit verheugt de mensen zeer en ze komen tot geloof. Maar na hun doop gebeuren er 
geen extatische dingen. Waarschijnlijk heeft de volgorde hier te maken met het feit dat 
Simon erg geïnteresseerd is in bijzondere verschijnselen. Wij zijn dus niet de baas over 
de Geest maar de Geest waait waarheen Hij wil! Simon komt tot geloof en bindt zich erg 
aan Filippus. Geïnteresseerd als hij is om de truckjes zelf ook te leren 
5. Doop en de uitstorting van de Geest zijn in Hand.2 gekoppeld maar dat is geen ijzeren 
wet. Hier in Hand.8 en bij andere grensovergangen komen de Apostelen uit Jeruzalem 
bevestigen dat het goed is wat er gebeurt. Dan zie je daarna de uitstorting van de Geest. 
Petrus reageert fel op het ‘kleingeloof’ van Simon maar we lezen niet hoe het afloopt. Het 
gaat om iets anders. Dat mensen die tot geloof komen niet alleen onder de indruk zijn 
maar vooral vol vreugde! Dat was bij Jezus’ geboorte (Luc.2) al beloofd! Laat je vandaag 
blij maken door Hem want Hij wil je verlossen van een heel groot probleem. 

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 
1. ‘Blij zijn in de Heer’. Begrijp je het? Lukt het? Wat heb je nodig? Deel het…. 

2. ☺ ☺ ☺ ☺  voor de kinderen: b . n jij v . . k bl . . of n . . t zo? S . ms is h . t lastig 

om blij te zijn. D . n zijn er verdr . . t . ge dingen. Vert . l m . . r aan G . d! G . . . . .  . s!  
3. ‘De doop en de Geest horen bij elkaar. Dat zegt Petrus in Hand.2:38. Tegen de verwachting in 
zat er volgens Hand.8 in Samaria echter een tijd tussen. Dat heeft, met alle andere vragen die dit 
Bijbelgedeelte oproept, geleid tot wat wel het ‘raadsel van Samaria’ heet’ 
4. ‘De aparte uitstorting van de heilige Geest kunnen we het best heilshistorisch verklaren. In 
Hand.2 wordt de Geest in concreto uitgestort op de Joden, in hs.10 horen we hoe heidenen 
(Cornelius en de zijnen) de Geest ontvangen, hier zijn het de ‘randbewoners’ van Samaria die gaan 
delen in de rijkdom van Pinksteren. Bij elke principiële grensoverschrijding vindt een incidentele 
‘herhaling’ van het Pinkstergebeuren plaats. Deze heilshistorische betekenis verklaart tevens de rol 
van de apostelen: zij zijn het die door handoplegging en gebed de gave van de Geest bemiddelen. 
Als een teken en bevestiging, dat de Geest Zich paart aan het getuigenis en gezag van de 
apostelen; in dit getuigenis is de kerk wereldwijd over alle grenzen heen verbonden’ 
5. Bijbelrooster: zondag Hand.1:1-14 (8); maandag Hand.6:1-7 (5); dinsdag Hand.
21:1-14 (8); woensdag over Samaria: 2Kon.17:24-41; donderdag over Samaria: Luc.
9:51-55 en 10:30-37; vrijdag bij grensovergangen bijzondere markering: Hand.11:1-18 
en 15:1-35; zaterdag Hand.10:44-48. Liefhebbers: Joh.4 (9); Luc.17:11-19 (16); Luc.2 
(10)+Hand.8:8+Hand.13:52; Hand.8:24+Ex.8:8; Hand.9 (10-19)+2:38; Ps.67; Fil.4 
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