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HANDELINGEN 16 : 16-34 

Gemeente ! 

De eerste stad die Paulus in Europa aandoet is Filippi. En daar vinden een aantal ontmoetingen 

plaats. In de eerste plaats met Lydia, de purperverkoopster. Een positief begin. Maar vervolgens 

met een vrouw die een waarzeggende geest heeft. En deze ontmoeting en haar bevrijding 

brengen hem in aanraking met de magistraten. Er ging in die dagen een golf van anti-semitisme 

door het rijk, die samenhing met de hongersnood omstreeks de jaren 50. En dat betekent : de 

joden zijn opnieuw (en niet voor het laatst) de zondebok. Onrust in de stad kunnen de 

magistraten niet gebruiken. Zonder verdere vorm van proces worden Paulus en Silas met de 

roede geslagen en in de gevangenis geworpen. Paulus heeft ruimschoots de gelegenheid gehad, 

het gevangeniswezen van het Romeinse rijk in de praktijk te bestuderen. De gevangenisdeuren 

gingen achter hem dicht in Palestina, in Griekenland en in Italië. Alle graden van 

gevangenschap heeft hij doorgemaakt. De gevangenschap in Filippi was zeer zwaar. Hun 

voeten waren in een blok gesloten. Het wordt nacht. Stilte heerst alom. Een stilte waarin er ook 

ruimte is voor bezinning en gebed, zoals ook in de zo meteen te lezen meditatie van Kick Bras 

naar voren komt. En zelfs zingen rond middernacht Paulus en Silas de lofzang.  

Dat is merkwaardig, want er was ook genoeg aanleiding voor teleurstelling en verbittering. Ze 

zijn immers door God op dit spoor gezet en ondervinden daarbij tegenslag en onrecht. Reden 

genoeg om het bijltje er bij neer te gooien. Maar in plaats daarvan zingen zij Gods lof. Zij zien 

wat hen nu overkomt in een breder verband. Zoals de schrijver Tertullianus uit de 2e eeuw 

hierbij aantekent : ‘De benen in het blok voelen niets als het hárt in de hemel is’. Toch is dat 

zingen heel bijzonder. Een tegenstander van Luther heeft eens gezegd, dat de Reformator meer 

zielen verleid heeft door zijn liederen dan door zijn preken. En daar wordt iets heel belangrijks 

mee gezegd over de meeslepende kracht van het lied. Hun lied is een uiting van hun geestelijke 

houding. En daarmee bereiken ze meer dan zij denken. Er wordt naar hen geluisterd. Het is hier 

verkondiging tegen de verdrukking in. Vreugde in het lijden is voor ons geen voor de hand 

liggende combinatie. Voor ons besef sluiten die twee elkaar uit. En hoe komt dat ? Hebben wij 

wellicht onze verhouding met God uit het oog verloren ? Paulus en Silas beseffen met hun leven 

in dienst van God te staan. En in dat kader plaatsen zij hun lijden. En denkend aan het lijden 

van Jezus beleven zij daarin hun lotsverbondenheid, die zij omzetten in een concrete daad : zij 

loven God ! En pal daarna vindt er een hevige aardschok plaats. De gevangenen worden bevrijd 

en de gevangenbewaarder kan ternauwernood van een wanhoopsdaad worden teruggehouden.  

De uitwerking van die positieve houding van de apostelen is niet allereerst hun bevrijding, ook 

niet de bekering van de gevangenbewaarder, maar ‘de gevangenen luisterden naar hen’. Dáár 

draait het om. En dat houdt meer in dan een noodgedwongen luisteren. Het is een ‘aandachtig 

toehoren’. En dat betekent : zonder het te weten verkondigen zij het Evangelie. En wel door de 

lofzang gaande te houden, zoals ook wij hier in deze Vesperdiensten doen. “Het lied van uw 

verlangen heeft mij aan ’t licht getild” (Lied 657:2).                                                                   AMEN. 

 



 

 

Deze overdenking werd gevolgd door de meditatie van Kick Bras : 

Paulus zingt in de nacht 

Je oefenen in de omgang met God: de stilte (2) 

Is de stilte benauwend, omdat je bang bent geen antwoord te vinden op je gebed? Welk 

antwoord verwacht je? Kan het zijn, dat juist de stilte je duidelijk maakt, dat God altijd 

antwoordt, maar dat wij dit antwoord pas geleidelijk aan ontdekken en verstaan? Juist de 

moedige overgave aan de stilte zuivert je gebed van al te egocentrische wensen, of van 

verborgen verlangens om God naar je hand te zetten. Wanneer je leert je vol vertrouwen over 

te geven aan de stilte, leer je de ware betekenis van het vertrouwen op God kennen: dat Hij er 

altijd is, dat Hij je niet loslaat, dat Hij alles ten goede zal wenden, hoe dat er ook concreet uit 

zal zien. Dit zal je de rustige moed geven, om je eigen verantwoordelijkheid op je te nemen, 

voor je eigen leven, voor het heil van je naaste, voor de gerechtigheid in de wereld. 

Het is uiteindelijk de stilte, waarin onze omgang met God wortelt, en waaruit vruchten 

voortkomen van lofprijzing, voorbede, smeekgebed, daden van liefde en mededogen, strijd voor 

vrede en gerechtigheid. En deze vruchten worden tenslotte weer verzameld in de mand van de 

stilte, waarin God ze brengt tot hun bestemming. 

 

Uit: Als met een vriend, omgaan met God, pag. 39  Kick Bras 1990.  

 

 


