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Het antwoord van je leven. 
Schriftlezingen: Handelingen 16:22-40 Tekst: Handelingen 16:30-34 

Zingen: Ps. 96:1 en 2, Ps. 86:3, {BDHD Ps. 87:4, Ps. 134:3, Ps. 105:5}, 
Ps. 142:1,2 en 7, Ps. 145:2 en 3, Ps. 100:4 

 
Hoofdpunten van de preek 

De Heere laat onze vastheden wankelen om echte vastheid te geven. 

1 Vraag [vers 30] 
De aardbeving brengt de cipier tot de belangrijkste vraag die je als mens kan stellen. Alles 
waarop hij vertrouwde is weg. Het bracht hem tot besef dat hij met God te maken heeft.  

Wat moet ik doen...? Is zalig worden een kwestie van ‘doen’? De cipier vraagt wat er 
volgens God moet gebeuren waardoor hij behouden zal worden.  

2 Antwoord [vers 31] 
De cipier krijgt direct antwoord: geloof...! Erken Jezus als Heere. Vertrouw je toe aan 
Jezus, Redder van Zondaren. Gehoorzaam Christus, de van God gegeven middelaar.  

Dit antwoord geldt elk mens en is voor alle tijden. Geloven blijkt een opdracht te zijn. We 
moeten wel... De belofte is zeker en ruim: u zult zalig worden; u én uw huisgenoten. 

3 Woord [vers 32] 
Het antwoord vraagt om uitleg en toepassing. Ze spreken ‘het Woord van de Heere.’ Een 
algemene uitdrukking. Ze verkondigen namens de Heere de weg van de zaligheid (16:17). 

Het woord dat ze spreken is ook vol van de kracht van de Heere, het doet wat Hem 
behaagt. Het bereik is ruim: ze spreken het woord tot iedereen die bij de cipier hoort.  

4 Gewassen [vers 33] 
Het (ant)woord werkt geloof uit bij de cipier. Geloof blijkt uit een geopend hart (16:14) 
en luisteren naar het woord (8:36), maar ook uit barmhartigheid. Hij wast hun striemen. 

De cipier wordt gedoopt. Het teken dat hij nu bij Jezus hoort, dat zijn zonden hem 
vergeven zijn en dat de Geest is hem belooft. Deze beloften gelden ook al de zijnen. 

5 Gemeenschap en vreugde [vers 34] 
De cipier richt de tafel aan. Honger...? Verlangen naar gemeenschap! In die cultuur werd 
dat aan tafel beleefd. De beoefening van de broederband is wezenlijk aan het geloof.  

Ook vreugde hoort onlosmakelijk bij het geloof in God. Zijn vreugde wordt bepaald door 
God. Gedeelde vreugde (hij en zijn huis) is meer dan verdubbelde vreugde.  

 


