
Pinksteren: oogst en tora

PP1
Eerst en vooral is het goed te beginnen met Handelingen 2:1-4. Petrus en de andere apostelen 
verkondigen hierna het evangelie en dan lezen we vers 41. We zien hier wat Pinksteren 
eigenlijk is. Jezus had aangekondigd dat, als Hij naar de hemel gegaan zou zijn, de Geest zou 
komen. De hemelvaart is geweest en nu komt Pinksteren. 

PP2
Vandaag wil ik aan de hand van het pinksterfeest bij de Joden laten zien hoe belangrijk ons 
pinksterfeest is. De Joden vierden ook Pinksteren, Sjawoeot, maar voor hen was de invulling 
anders. 
- Eerst en vooral dankten zij God voor de oogst en brachten zij van de eerste opbrengst, de 
eerstelingen, een offer aan God. 
- Dat was niet alles, hun pinksterfeest was ook een dankfeest voor de Tora, de wet die ze van 
God hadden gekregen. Ze nemen aan dat de wet zelfs op het pinksterfeest aan hen gegeven is.
- In een laatste punt wil ik praktisch gaan kijken naar het omgaan met de Heilige Geest in ons 
leven.

1. Dank voor de oogst
Psalm 67 lezen
Deze Psalm werd of wordt vaak gelezen op het pinksterfeest. In vers 7 gaat het duidelijk over 
de oogst en dat God zegent. Het boek Ruth wordt ook vaak voorgelezen op het pinksterfeest. 
Ook daar gaat het over de oogst. 

Wat deed men om God te danken voor de oogst? Men bakte twee broden van de eerste oogst 
die men dat jaar had en men offerde deze aan God. Daarmee wou men laten zien dat God had 
ervoor had gezorgd dat er een oogst was. 

Wat heeft dit nu met ons pinksterfeest te maken? Heel veel. 
Wat herdenken wij met Pinksteren? De Heilige Geest komt en 3000 mensen komen tot 
bekering. Stel je voor, op één dag, 3000 mensen die God leren kennen. Prachtig… Men zegt 
vaak dat met Pinksteren de oogst begonnen is. Vanaf toen en nu nog altijd komen mensen tot 
bekering.  Hier in België komen nog maar heel weinig mensen tot bekering, maar in landen 
als China en Iran komen er elke week een hoop christenen bij. Er is nog altijd oogst!!

Dat is niet het enige. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar Psalm 67 spreekt over alle 
volken die Gods redding aannemen, die God loven, die zich verheugen en jubelen over God. 
Ruth is het verhaal van hoe een niet-Israëlitische, dus een heidense, vrouw de God van Israël 
aanneemt als haar God, trouwt met een Israëliet en de overgrootmoeder van de grote koning 
David wordt. De teksten die bij het pinksterfeest bij de Joden worden gelezen, zijn gericht op 
meer dan alleen hun eigen volk.

Heel opvallend, want op het pinksterfeest zie je al dat Joden uit verschillende landen tot 
bekering komen én dat dit allemaal het begin is van de prediking in heel het Romeinse rijk, 
aan heel veel niet-Joden. Denk alleen al maar aan Paulus’ zendingsreizen. 



2. Dank voor de Tora
De Joden danken God niet alleen voor de oogst op Pinksteren, maar ook voor de tora, de wet. 
Een paar verzen die spreken over dankbaarheid voor de wet, vinden we in Psalm 119:9,12,15-
16. Iemand heeft eens gezegd: Op Pesach werden we een volk, op Sjawoeot een bijzonder 
volk, Gods volk.
Zo kijken de Joden naar de wet. Zij zien het als dé bevestiging van het verbond tussen God en 
het volk. Wat begonnen was met Pesach, de uittocht uit Egypte, eindigde met Pinksteren, het 
ontvangen van de wet. 

We kunnen hier ook iets heel moois leren over ons Pasen en Pinksteren. Jezus stierf een paar 
dagen voor Pasen en stond op uit de dood met Pasen. Daardoor konden onze zonden vergeven 
worden, daardoor werd de straf die wij moesten krijgen, weggenomen. Toen Jezus stierf, werd 
er een verbond gesloten tussen God en de mensen. Dat is niet alles. Zoals de wet de 
bevestiging was van het verbond tussen God en mensen, zo is de komst van de Heilige Geest 
de bevestiging dat wij bij God horen.

De Joden waren dankbaar, omdat zij de wet kregen als bevestiging van het verbond tussen 
God en hen. Zijn wij dankbaar, omdat wij de Heilige Geest hebben gekregen als bevestiging 
van het verbond tussen God en ons?

Stel je voor dat de Heilige Geest niet gekomen was. Wat zou er dan gebeurd zijn? En hier 
kom ik bij de vraag wat de Heilige Geest eigenlijk doet. 
Johannes 14:26, 16:8
De Heilige Geest is degene die ons wil leren wat Jezus gezegd heeft, wie God eigenlijk is, Hij 
overtuigt ook van zonde. Er is veel meer te zeggen over de Heilige Geest, maar dit zijn toch 
een paar belangrijke dingen. In het Oude Testament leerde de wet wie God is en overtuigde de 
wet van zonde. In het Nieuwe Testament komt de Heilige Geest in ons om in ons te werken, 
ons te veranderen. 

PP3
Ik wil deze verandering met een vergelijking duidelijker maken. Ik weet dat de vergelijking 
hier en daar mank loopt, maar dat moet u er maar bij nemen. Dit tekeningetje heb ik al een 
keer gebruikt in een andere preek, over een ander onderwerp, maar het past hier zeker bij. U 
mag zichzelf vergelijken met een boom. Als het goed is, groeien er aan een boom vruchten. 
De zonde in uw leven zijn rotte vruchten. Wat Jezus gedaan heeft toen Hij aan het kruis stierf, 
is uw rotte vruchten wegnemen. Als u zondigt, als er een rotte vrucht aan uw boom hangt, en 
u vraagt vergeving, dan neemt Jezus die vrucht weg. Maar… wij zijn bomen die rotte 
vruchten blijven voortbrengen. Altijd opnieuw komen er rotte vruchten aan de boom. Wij 
kunnen telkens opnieuw bidden om vergeving… gelukkig. Heel ons leven lang... een beetje 
ontmoedigend, is het niet. Je kan proberen en proberen en proberen om goede vruchten voort 
te brengen, maar het zal je niet lukken. Misschien dat je hier en daar een redelijk goed 
vruchtje zal voortbrengen, tussen al de andere rotte vruchten. 

Weet u welke vraag ik mij zou stellen? Zou het niet mogelijk zijn om ervoor te zorgen 
dat de boom geen rotte vruchten meer voortbrengt, maar goede vruchten? 
PP4

En nu komt het. Ja, dat is mogelijk. Wat is daarvoor nodig? Nieuwe wortels en nieuwe grond. 
Dat is wat de Heilige Geest wil doen. Hij wil onze grond en onze wortels aanpakken. Hij wil 
ons veranderen, zodat onze vruchten goede vruchten worden. Deze vruchten staan in Galaten 
5:22. Wij zijn niet alleen een kind van God geworden, maar God wil ons door de Heilige 
Geest ook leren te worden zoals Hij zelf is! 



Dat is toch iets om dankbaar voor te zijn, niet? Het is voor ons mogelijk om goede vruchten 
voort te brengen!! De Heilige Geest, God zelf, leert ons te zijn zoals Hij zelf is.

3. Omgaan met de Geest
PP5

Beste mensen, ik geloof dat de Heilige Geest aan ons allemaal gegeven is. Jezus heeft 
niemand aan zijn of haar lot overgelaten toen Hij naar de hemel ging. De Heilige Geest is 
gekomen om ons allemaal te veranderen. 

De Heilige Geest is niet zomaar een vage kracht, waarover wij naar eigen goeddunken kunnen 
beschikken. In Efeze 4:30 staat dat wij de Heilige Geest niet mogen bedroeven. De Heilige 
Geest is dus een persoon, is iemand. Wanneer zou je de Heilige Geest bedroeven, zeg maar 
krenken of beledigen? In Efeze gaat het over het bedroeven, pijn doen van de Heilige Geest 
door vuile taal. Maar het is logisch dat je door alle zonde de Heilige Geest pijn kunt doen. Je 
moet daar eens over nadenken. Ergens weten wij wel dat, zelfs als niemand een zonde gezien 
heeft, God dat gezien heeft. Maar het gaat nog verder. God ziet het niet alleen, maar we doen 
de Heilige Geest en daarmee God dus ook, er ook pijn mee. 

Maak ernst met de Heilige Geest in je leven. Niet alleen omwille van de zonde, maar vooral 
ook omwille van hetgeen Hij ons wil en kan geven. Zoals ik al heb gezegd, wil Hij ons 
veranderen. Hij wil ervoor zorgen dat onze vruchten goed zijn – liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Al die 
zaken wil de Heilige Geest in ons doen groeien. 

Dat is niet het enige. 
- Hij wil en kan ons kracht geven. Wat voor kracht? Gods kracht. Als je weet dat God genoeg 
kracht heeft om de hemel en de aarde te scheppen en om Jezus uit de dood op te wekken, dan 
is het toch ongelofelijk dat de Heilige Geest met die kracht in ons wil werken.  
- De Heilige Geest geeft ons enthousiasme en motivatie. Zoals jullie weten, geef ik halftijds 
protestantse godsdienst. Op zich vind ik dat wel leuk werk, maar toch vind ik het heel 
moeilijk om gemotiveerd te zijn. Ik kan soms als een berg tegen twee uurtjes lesgeven op 
zien. Eigenlijk stom, maar het is nu eenmaal zo. Van de afgelopen 6 jaar dat ik les gegeven 
heb, is er één jaar dat gemakkelijker verlopen is. En dat is het afgelopen jaar. Weet u hoe dat 
komt? Elke keer als ik merkte dat ik tegen mijn lessen op begon te zien, heb ik gebeden: 
‘Here, u weet dat ik geen goesting heb om les te geven, geef mij alstublieft de motivatie die ik 
nodig heb.’ Ik kan niet zeggen dat ik stond te springen om les te geven, maar ik heb wel nog 
nooit zo weinig opgezien tegen het lesgeven. De 5 jaar daarvoor hebben duidelijk gemaakt dat 
mijn eigen motivatie en enthousiasme behoorlijk tekort schieten en dat ik iets nodig had dat 
niet van mijzelf is. Jammer dat het 5 jaar heeft moeten duren voor ik zover was om dit te 
begrijpen. Moet je je ook soms naar uw werk slepen? Vertrouw erop dat God je kan helpen. 
Moet je de komende weken weer veel studeren? Ik geloof dat de Heilige Geest je kan helpen. 
Ik zeg niet dat je niets anders zult willen doen dan werken of studeren. Zeker niet, maar Hij 
kan je wel helpen om te doen wat je moet doen. Als het over de kerk gaat. Geef je 
zondagschool en zie je daar tegen op? Bid, bid, bid. Heb je zin om in je bed te blijven liggen 
op zondagochtend, terwijl je eigenlijk weet dat je plaats in de kerk is? Vraag Hem om kracht. 

Weet je wat ik geloof? Ik geloof dat de Heilige Geest ons alles kan geven wat we nodig 
hebben om deze kerk op te doen leven. Om ons de kracht, het enthousiasme en de motivatie te 
geven om anderen te vertellen over Jezus’ sterven en opstanding en de komst van de Heilige 



Geest. Maar… ik geloof ook dat daar geloof voor nodig is. Ik geloof dat wij moeten leren om 
te vertrouwen dat God ons kán en wíl geven wat we nodig hebben. 

Slot
Komende zaterdag willen we gaan nadenken over mogelijkheden om de kerk en het evangelie 
in deze buurt bekend te maken. Ik weet dat het menselijk gesproken een onbegonnen zaak is. 
Misschien zijn er mensen hier die denken: ‘Dat heeft toch weinig zin’. Beste mensen, God is 
bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Als de Heilige Geest in ons 
werkt met Gods kracht, motivatie en enthousiasme, dan zijn wij niet beperkt tot wat menselijk 
gesproken kan. Gelooft u dat? Wilt u daarop vertrouwen? En vooral… wilt u daarvoor 
bidden? 

Als onze gemeente iets nodig heeft, dan zijn het mensen die zich uitstrekken naar en bidden 
voor de verandering, de kracht, de motivatie van de Heilige Geest. Op het Joodse Pinksteren 
dankte men God voor de oogst. Op Pinksteren was er een grote oogst aan mensen. En… met 
Gods zegen zal er ook hier oogst komen!

Amen.


