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Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u:
in de naam van Jezus Christus van Nazaret, 

sta op en loop.
Handelingen 3:6
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‘WAT IK WEL HEB, 
GEEF IK U’ 
 
Missionair door de Geest (2):  
woorden, werken, wonderen 
 
Er zijn drie sleutels die toegang geven 
tot het koninkrijk van God: woorden 
(de boodschap van het evangelie 
vertellen), werken (daden van liefde en 
barmhartigheid doen) en wonderen 
(biddend en verwachtingsvol uitkijken 
naar een bovennatuurlijke ingreep 
vanuit de hemel). Deze drie sleutels 
helpen ons als we als gemeente, in een 
evangelisatie-actie of in ons persoon-
lijke leven ernaar verlangen om door 
de Geest missionair te zijn. In het 
verhaal van Handelingen 3:1-16 zien 
we de drie sleutels ook terug. 
 
Schone poort 
Het verhaal speelt zich af bij de poort 
die als bijnaam heeft ‘De Schone’ (aan 
de Oostkant, met uitzicht op de Olijf-
berg) Het was ook een heel mooie en 
grote poort, gemaakt van Korintisch 
goud: een schril contrast met de ar-
moede van de verlamde man. Een 

naam krijgt hij niet, maar hij was zeer 
bekend onder het volk, vandaar dat 
zijn genezing (vgl. Jes. 35:6) zo’n im-
pact heeft. Hij is al ruim 40 jaar ver-
lamd (4:22). Staat de man symbool 
voor Israël: aan de poort van Gods 
koninkrijk maar niet in staat om binnen 
te wandelen?  
 
Goud en zilver 
Petrus en Johannes komen zeer na-
drukkelijk het leven van deze verlamde 
binnen. Er wordt contact gemaakt: ze 
kijken elkaar aan. Heeft Petrus aange-
voeld dat de Geest iets bijzonders 
wilde gaan doen en ontving hij op dat 
moment een bijzonder geloof? De man 
vraagt om een aalmoes: de hoop op 
genezing had hij blijkbaar al opgegeven 
(ook Jezus moet vaak langs deze man 
gelopen zijn…). Petrus antwoord dat 
hij geen ‘goud en zilver’ (materiële rijk-
dom) heeft. Dat heeft te maken met a) 
Jezus’ opdracht: geen geld mee nemen 
als je op weg gaat voor het evangelie 
(Mat. 10:9-10); en met b) het feit dat in 
de eerste gemeente ieder zijn bezit-
tingen weggaf (Hand. 2:45). Materieel 
gezien heeft Petrus niets te bieden aan 
deze man. Maar wat hij wel heeft, geeft 
hij. Wat heeft hij? Het gaat hier niet om 
zijn vroomheid of om magische kracht 
(3:12) maar wel om het evangelie van 
de ene naam Jezus (de ‘naam’ komt 
negen keer voor in Hand. 3-4).  

De ene naam 
We zijn misschien geneigd om onze 
aandacht vooral te richten op het feit 
dat de man even later weer kan lopen. 
En dat is ook heel bijzonder: lopend en 
lovend springt hij rond in de tempel 
(3:8-9). Hij is ‘spring-levend’ geworden: 
zijn leven begint bij zijn veertigste! 
Maar wat hier het eigenlijke bijzondere 
is, is de passie die begint te stromen 
voor de God van Jezus. En: dit wonder 
is een teken voor Israël waardoor het 
evangelie kan worden verkondigd met 
woorden. Opnieuw preekt Petrus. Hij 
sluit nauw aan bij het Joodse volk door 
Abraham, Isaak en Jakob te noemen én 
door eraan toe te voegen dat de God 
van Israël Jezus de hoogste eer heeft 
bewezen (3:13; vgl. Fil 2:9-11). ‘Het 
komt door zijn naam’ (3:16)! Zo ge-
bruikt de Geest dit wonder om mensen 
te wijzen op de kracht van Jezus’ naam, 
dat is: zijn werkelijke aanwezigheid om-
dat hij leeft. Jezus is spring-levend!  
 
Jezus 
De Joodse leiders voelen heel goed aan 
dat dit het gevaar is: dat de leerlingen 
(de naam van) Jezus hebben! Daarom 
de volgende dag het verbod: ‘jullie mo-
gen de naam van Jezus op geen enkele 
manier meer gebruiken’ (4:17-18). 
Jezus is de Sleutel tot het koninkrijk 
van God. Missionair zijn door de Geest 
kan alleen als de naam van Jezus klinkt: 

hij is onze redder, bevrijder, genezer. 
Hij is ons leven zoals hij dat was voor 
de verlamde man.  
 
Missionair in Jezus’ naam 
Als we het koninkrijk zichtbaar willen 
maken, dan doen we dat door: 

• woorden van Jezus te spreken: laat 
zijn woorden in je wonen zodat je 
ze uit kunt spreken als de 
gelegenheid zich aandient; 

• werken van Jezus te doen: wees als 
Jezus door vooral te géven: tijd, 
aandacht, liefde, aanvaarding, 
kracht en ontferming; 

• wonderen van Jezus te verwachten: 
bid om een groot geloof dat Gods 
Geest bijzondere dingen gaat doen 
die we alleen maar kunnen zien als 
bovennatuurlijke ingrepen vanuit de 
hemel. 

Niets geneest meer dan het noemen, 
kennen en bewonderen van de naam 
van Jezus waarin eindeloze genade 
stroomt. 

 

“Jij kunt verschil maken door de 
woorden die je spreekt, de 
werken die je doet en de 
wonderen die je verwacht.” 

(Martin Koornstra, Leef koninklijk) 


