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Eredienst 
Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: Wat heeft hij wèl? 

Preek 
Tekst: Handelingen 3: 6 
Maar Petrus zei: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van 
Nazaret, sta op en loop.’ 
 
Een overlevering vertelt dat Franciscus van Assisi (1181-1226) ooit paus Innocentius III (1198-1216) 
bezocht. De paus liet hem zijn schatkamers zien en zei: “Ik kan nu níet meer zeggen, dat ik geen zilver 
en goud heb.” Daarop zei Franciscus tegen hem: “Maar, vader, nu kunt u óók niet meer zeggen ‘sta 
op in Jezus’ naam’.” 
 
Petrus en Johannes konden dat nog wèl zeggen omdat de Geest van Jezus nà de Eerste Pinksterdag 
nog steeds sterk in hen aanwezig was. Op Pasen hebben Petrus’ ogen ‘de-Levende-die-dood-was’ 
gezien. Op de drempel van de tempel wordt de paria door hem als méns gezien. Níet als zielige 
speelbal van de liefdadigheid. 
 
De bedelaar bij de tempel is het signaal van een maatschappij, die het huis Gods ziet als hoedster van 
het zielenheil. Terwijl éérste christenen-uit-de- Joden juist alle bezit deelden (Hd.2:44). Toch vormde 
‘t géén reden voor hen om zich van de tempel af te keren. Maar werk des Geestes leek als ‘t ware 
‘verlamd’ door de verlamde! 
 
Petrus en Johannes kunnen niet zomaar aan hem voorbij, die al meer dan 40 jaar als soort Lazarus 
voor de poort van het huis Gods ligt (Hd.4:22). Toen Jezus de tempel in Jeruzalem bezocht en er grote 
schoonmaak hield kan Hij ook Zelf dit slachtoffer van kinderverlamming destijds bij ingang tegen 
gekomen zijn (Lc.19:45). 
 
Daar bij de Schone Poort met zijn zilver- en goudbeslag en uitzicht op de Olijfberg doet de gestalte 
van de verlamde Petrus terugdenken aan de tijd dat hij zelf ‘lamgeslagen’ was door zelfverwijt en 
wroeging. Nadat hij door wat hij zei en deed, ondanks allerlei schone beloften over zichzelf, 
regelrecht in ging tegen God… 
 
Pas toen Jezus als Opgestane die verlammende situatie doorbrak met de vraag ‘Peet, hou je echt van 
Mij?’ voelt hij zich weer door God ‘gezien’. Ditzelfde zien ligt besloten in de blik van Petrus en 
Johannes en in wat hij tegen de verlamde man zegt: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u.’ 
Maar wat heeft hij wèl? 
 
‘Wat ik wèl heb, is de naam van Jezus Christus van Nazareth. Maar wat is daarmee aan de ‘lamme 
bedelaar’ gegeven? Nee, niet voor de zoveelste keer iets, maar eindelijk ook Iemand. En wat is 
hiermee aan de apostelen gegeven? Een nieuwe vrijmoedigheid als gave van de Geest. Om samen 
rechterhand van Jezus te mogen zijn. 
 
Christus, die arm geworden is, terwijl Hij rijk was. Hij, die gekomen is om ons door Zijn armoede rijk 
te maken (2Cor.8:9). Ja, met het goud van het geloof valt dankzij de Geest ook nu genoeg te 
verzilveren. Meer dan je bij elkaar kunt werken of sparen. Zoals Erik van der Arend zingt: ‘Kom, ook al 
heb je géén geld.’ Amen. 


