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De Heer opende haar hart
Over Woord en Geest (Handelingen 16:14)
Het boek Handelingen is vol van het werk van de Geest én van
mensen die tot geloof komen. Vaak is er dan sprake van
vervulling met de heilige Geest. Maar ook valt er alle nadruk op
het woord dat gesproken wordt. Bij Lydia lezen we niet over
vervulling met de Geest. Toch werkt ook hier de heilige Geest!
Het plan van God
Aan dat ene moment van het openen van het hart van Lydia
gaat heel veel vooraf! Steeds zien we in Handelingen de Geest
aan het werk om het evangelie verder te brengen waar het
moet komen. De heilige Geest verhindert Paulus om Gods
woord in Asia te verkondigen (16:6). De Geest van Jezus staat
Paulus niet toe om naar Bytinië te reizen (16:7). Paulus krijgt
een visioen (‘Steek over en kom ons te hulp’) en maakt daaruit
op dat hij de boot moet nemen naar Macedonië (16:910). Zo
komt Paulus in Europa en in Filippi. Dáár moet hij zijn van God.
Zijn wij attent genoeg op aanwijzingen, indrukken, gedachten
die van de Geest komen? Want wat wil hij graag dat het woord
van God, het evangelie van Jezus bij mensen komt!
Het leven van Lydia
Lydia komt uit Tyatira (Asia) maar heeft zich gevestigd in
Filippi om daar de eerste bekeerling in Europa te worden. Ze is
een proseliet: iemand die zich aangesproken weet door het
Joodse geloof en God vereert. Ze handelt in purper stoffen en
ze (is ze weduwe?) heeft een huishouden met andere mensen.
Op sabbat gaat ze, bij gebrek aan een synagoge in Filippi, naar
een gebedsplaats waar ook een paar andere vrouwen zijn.
Daar brengt de Geest Paulus en Lydia bij elkaar (ongeveer
49/50 na Christus). Zo ontstaat de eerste christelijke gemeente
in Europa. Rond het jaar 60 schrijft Paulus een brief aan deze
gemeente die dan waarschijnlijk uit zo’n 33 mensen bestaat.

Het verlangen van Paulus
Paulus wil maar één ding: het evangelie van Jezus
verkondigen. Zo laat hij zich leiden door de Geest, op zoek naar
mensen die open staan voor het evangelie, bij wie de Geest al
aan het werk is. Aangekomen in Filippi gaat hij op sabbat naar
een plaats waar hij vermoedt dat er Joden zullen zijn. Een
eenvoudige plek, buiten aan de rivier. Hij gaat er niet preken
(een toespraak houden) maar deelt in een gesprek in kleine
kring het evangelie van Gods koninkrijk. Hij verkondigt Jezus
Christus  de gekruisigde (1 Kor. 2:2). ‘Het gaat om Christus,
mijn Heer. Het enige wat ik wil, is bij Christus horen. Het gaat
om Christus. Daarom heb ik al het andere opgegeven. Alles wat
ik vroeger zo belangrijk vond, vind ik nu totaal waardeloos’
(Fil 3:78 BGT).
Het werk van de Geest
Wat komt er ongelooflijk veel bij elkaar in dat ene zinnetje: ‘De
Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus’! Wat
gebeurt er dan? Wat voelt Lydia, wat denkt ze? Ze ‘schonk
aandacht’ aan wat Paulus zei, heel bewust. Denk hier aan de
gelijkenis van het zaad (Mat. 13:123): ‘Het zaad dat in goede
grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen.
Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht.’ Hier wordt niet over
vervulling met de Geest gesproken. De Heer die haar hart
opent is de Geest. We leren hier ook iets over de
betrokkenheid van Woord en Geest op elkaar. Enkele
uitgangspunten: ‘Er is Geestkracht in het Woord!’ ‘Als de Geest
harten opent, opent hij ze voor het Woord!’ ‘Het Woord brengt
de Geest bij het hart en de Geest brengt het Woord in het hart.’
Het werk van de Geest is ook: dat mensen vrucht gaan dragen
voor het koninkrijk. Lydia doet dat door haar gastvrijheid. Zo
dient zij de verspreiding van het evangelie van Jezus.

Bijbelgedeelten
Handelingen 16:1-15
Handelingen 16:16-24
Handelingen 16:25-40
1 Korintiërs 2:1-16
Filippenzen 3:1-16
Voor een geloofsgesprek
1. Wat valt je vooral op als je
Handelingen 16:1-15 leest?
2. Gods Geest is op vele manieren
aan het werk. Hoe ervaar je dat
zelf?
3. Wat denk jij dat er met Lydia
gebeurde op het moment dat de
Heer haar hart opende?
4. Op welke manieren ben jij bezig
heel bewust ‘aandacht te
schenken’ aan Gods woord?
5. ‘Het Woord brengt de Geest bij
het hart en de Geest brengt het
Woord in het hart.’ Herken je dat?
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