
Pinksteren 
 
 
We stonden vorige week stil bij de komst van de Heilige Geest.  
 PP1+2 
Vóór Jezus naar de hemel ging, had Hij aangekondigd dat de Heilige Geest zou komen. 
De Heilige Geest is voor veel mensen nogal vaag. Ik stelde een paar weken geleden in 
één van mijn klassen de vraag of de Heilige Geest een persoon is. De leerling in kwestie, 
6e middelbaar, dacht van niet. Toen ik een beetje doorvroeg, merkte ik dat ze eigenlijk 
ongeveer niets wist over de Heilige Geest.  
 
Jezus zegt in het evangelie van Johannes dat de Heilige Geest: 

- voor altijd bij Zijn discipelen zou zijn 
- Zijn discipelen zou helpen om te herinneren wat Hij gezegd had 
- een Trooster zou zijn voor Zijn discipelen 
- ervoor zou zorgen dat Zijn discipelen over heel de wereld over Hem zouden 

vertellen 
 
 
We gaan even naar het Oude Testament.  
Als je je Bijbel begint te lezen vanaf Exodus 20, krijg je eerst de 10 geboden en daarna 
een paar hoofdstukken met wetten. Als die wetten gepasseerd zijn, dan krijg je een hele 
uitleg van hoe de tabernakel eruit moet zien. Tot in de kleinste details legt God aan 
Mozes uit hoe alles gemaakt moet worden, van de omheining rond de tabernakel tot de 
versieringen van het kleine reukofferaltaar in de tabernakel zelf. Aan het einde van deze 
uitleg staat een stukje dat ik een paar weken geleden las en me aan het denken zette. 
 
Exodus 31:1-11 
 PP3 
 
Bezaleël, die voorheen niet of in elk geval minder in staat was om ontwerpen te 
bedenken en uit te voeren, edelstenen en hout te bewerken enzovoort, wordt nu vervuld 
met Gods Geest, zodat hij de nodige wijsheid, kennis en het vakmanschap heeft om dit 
allemaal te doen. Prachtig toch! Ook een andere man, Aholiab, en andere vakkundige 
mensen krijgen wijsheid om te maken wat er gemaakt moet worden.  
 
Het is opmerkelijk, omdat niet zomaar van iedereen in het Oude Testament gezegd wordt 
dat hij of zij de Heilige Geest krijgt. We lezen dat koningen als Saul en David de Heilige 
Geest kregen. Van mensen als Mozes of bepaalde profeten wordt ook geschreven dat ze 
de Heilige Geest hadden. Hier gaat het over mensen die een praktische taak moeten 
uitvoeren – het was natuurlijk een belangrijke taak, maar toch is het opvallend dat, in 
een tijd waarin de Heilige Geest maar beperkt aanwezig was, deze mensen zo toegerust 
worden. Ik kan mij vergissen, maar als ik er zo over nadenk, dan lijkt de aanwezigheid 
van de Heilige Geest in het Oude Testament zo’n beetje op druppels in de woestijn.  
 PP4 
 
 
Toen Jezus naar de hemel was gegaan, kwam de Heilige Geest. We lezen daarover in 
Handelingen 2. Ik wil een stukje lezen uit de brief aan Titus.  
Titus 3:4-7 
 PP5 
Het is niet druppelsgewijs dat de Heilige Geest gegeven wordt; hier wordt gesproken 
over een uitstorting. Iedereen die in Jezus gelooft, krijgt de Heilige Geest. Wie hij of zij 
ook is! Het is een waterval! 
 PP6 



Waar in het Oude Testament de Heilige Geest eerder druppelsgewijs aanwezig was, is Hij 
bij Pinksteren uitgestort. En dat gold niet alleen voor toen, maar geldt nog steeds! De 
Heilige Geest is gekomen om in mijn en jouw leven te werken. 
 
 
Pinksteren brengt ons: 

- vernieuwing 
- vreugde 
- verantwoordelijkheid 
PP7 

 
Vernieuwing 
 PP8 
De Heilige Geest brengt vernieuwing. Weet u wat ik geloof? Ik geloof dat die vernieuwing 
gebeurt als we ons bekeren. Het moment waarop we kind van God worden, het moment 
waarop ons leven een nieuwe invulling krijgt. We leven niet meer zonder God, maar met 
God. De Heilige Geest brengt vernieuwing.  
Weet u wat ik nog geloof? Ik geloof dat die vernieuwing waarover gesproken wordt, 
betekent dat we elke dag opnieuw vernieuwd worden. Ziet u, de Heilige Geest is geen 
verre, vage kracht, maar het is God zelf die in ons wil werken. Ook vandaag wil God mij 
vernieuwen, mij veranderen, mij bijsturen, … Dat is magnifiek, want dat betekent dat het 
niet uitmaakt hoe lang je christen bent… De Heilige Geest brengt vernieuwing.  
 
Toen ik met mijn leerling sprak over de Heilige Geest, heb ik geprobeerd het als volgt te 
vergelijken. Als je bvb. bepaalde muziek heel vaak en intens beluistert, dan brengt dat 
iets teweeg in je, het gaat je denken en wellicht ook je handelen beïnvloeden. Dat kan 
ten goede, maar ook ten kwade. Hetzelfde kan gebeurden met computerspelletjes – er 
worden onderzoeken naar gedaan in hoeverre gewelddadige spelletjes invloed hebben op 
je denken en handelen. Zo zijn er nog wel voorbeelden op te noemen van zaken die we 
horen, meemaken of doen en die verandering teweeg brengen. Je ziet geen directe lijn 
tussen de muziek of spelletjes en de verandering. Een directe lijn zou zijn als ik je op je 
neus sla en je krijgt een bloedneus. Dat is een directe lijn – actie + gevolg. Bij muziek 
luisteren is die er niet. Zonder oneerbiedig te willen zijn, zou je het werk van de Heilige 
Geest hiermee kunnen vergelijken. Hij woont in ons, maar dat is niet zo direct zichtbaar. 
Er staat geen bordje op ons voorhoofd: “Onder constructie”. Het zou misschien nog niet 
zo slecht zijn. 
 
Zoals je in je leven tijd geeft aan muziek of aan spelletjes of aan noem maar op, zo 
kunnen we ook tijd geven aan God en dan veranderen er dingen in ons leven.  
Wat doet de Heilige Geest dan? Een paar praktische voorbeelden: 
- De Heilige Geest kan je, als je liegt, laten merken dat dat niet de bedoeling is. Je krijgt 
het gevoel dat het niet klopt wat je gedaan hebt. Hij overtuigt van zonde; Hij laat zien 
dat er dingen fout zitten in ons leven. 
- De Heilige Geest kan je de overtuiging geven dat je eigenlijk tegen die of die persoon 
iets over je geloof in God zou moeten vertellen 
- De Heilige Geest kan je laten merken dat het goed is om je Bijbel te lezen 
- De Heilige Geest kan je gaven geven, capaciteiten om je broers en zussen in de 
gemeente of mensen buiten de gemeente te dienen. 
Ik heb expres gezegd “kan je”. Ik geloof dat de Heilige Geest heel veel in ons leven kan 
en wil vernieuwen. Hij wil je helemaal beïnvloeden, zodat je meer en meer gaat lijken op 
God. Maar… je moet als mens open staan om veranderd te worden. Je moet bereid zijn 
om te luisteren en te veranderen.   
 
 
 
 
 



Vreugde 
 PP9 
Ook vandaag wil God mij vernieuwen, mij veranderen, mij bijsturen, … Dat is iets om 
vreugde over te hebben. Pinksteren mag dan ook écht een vreugdevol feest zijn. 
Misschien ben je nog niet zo lang christen en merk je dat het moeilijk is om God te 
volgen. Je mag blij zijn! God heeft de Heilige Geest gegeven om jou te vernieuwen; om 
in jou te werken, zodat God groter wordt in jou.  
Een redelijk aantal mensen hier is al behoorlijk lang christen. Sommigen 5 jaar, 
sommigen 20 jaar, sommigen nog langer. Soms komen wij op onze weg teleurstellingen 
tegen. Teleurstellingen in onszelf – we maken bepaalde fouten elke keer opnieuw. 
Teleurstellingen in andere christenen, broers en zussen in de gemeente – zij hebben ons 
pijn gedaan. Teleurstellingen in God – je verwachtte iets van God, maar het is niet 
gebeurd. Al die teleurstellingen kunnen soms zo’n berg worden dat je in je relatie met 
God stil komt te staan. Er is geen groei meer. Pinksteren is vreugde. Ik geloof dat door 
het werk van de Heilige Geest in jou, er toch weer groei mogelijk is. God is, door de 
Heilige Geest in ons, groter en sterker dan alle teleurstellingen bij elkaar. Ga met je berg 
naar Hem, vertel Hem wat er allemaal mis zit, huil het er eventueel allemaal uit. Dat is 
óók een onderdeel van ons geloof. Ik vind het niet zo moeilijk om te geloven dat God 
groot genoeg is om heel de wereld te maken, maar vind ik het wel moeilijk om te 
geloven dat Hij groot genoeg is om de berg teleurstellingen of lasten die ik meedraag, 
weg te nemen. Toch is dat zo!  
 PP10 
Zacharia 8:6  
Dit vers sprak mij afgelopen week bijzonder aan. Voor God zijn wonderlijke dingen niet 
té wonderlijk! 
 
God wil door Zijn Heilige Geest in ieder van ons, hoe kort of hoe lang christen, 
vernieuwing brengen. Daarom: vreugde!! 
  
 
Verantwoordelijkheid 
 PP11 
We hebben in Exodus 31:1-11 gelezen dat Bezaleël vervuld wordt met Gods Geest, zodat 
hij de nodige wijsheid, kennis en het vakmanschap heeft om de tabernakel te maken.  
 
Je zou het stuk in Exodus een soort voorloper van de gaven van de Geest uit het Nieuwe 
Testament kunnen noemen. Eigenlijk zien we hier een heel belangrijke taak van de 
Heilige Geest: mensen geven wat ze nodig hebben om hun taak uit te voeren.  
 
 PP12 
1 Korintiërs 12:7 
God wil ons door Zijn Heilige Geest gebruiken. Hier zien we de bedoeling van de gaven 
en wie gaven krijgt! 

- Doel: elkaar dienen 
- Wie: iedereen 

 
God wou in Exodus dat de mensen een tabernakel maakten, die voldeed aan een aantal 
eisen. Hij besefte dat de mensen daar zelf niet volledig toe in staat waren en gaf hen wat 
ze nodig hadden. Wel, ik zie daarin een schitterend voorbeeld van hoe God met mensen 
omgaat. God kan mensen iets geven wat ze daarvoor zelf niet hadden – door het werk 
van de Heilige Geest. Ook dat is een vorm van vernieuwing!  
 
Het doel van deze gaven is nooit dat we er zelf beter van worden. Het doel is eer aan 
God en het dienen van onze broers en zussen in de gemeente of de mensen daarbuiten.  
 
Beste mensen, God wil ons inschakelen in het werk dat Hij wil doen op deze aarde. God 
wil ons gebruiken om door de gaven die wij krijgen Zijn Woord te verspreiden – in woord 



én in daad. Soms is het goed om te spreken en daardoor iemand over God te laten 
nadenken. Soms is het goed om door hulp te bieden iemand te laten nadenken over 
Hem. God kan u en mij gebruiken. Ik zie hierin ook heel veel vreugde. Al bent u in eigen 
ogen een mislukte christen, al ziet u vooral de dingen die mislopen, al lijkt het een 
belachelijk idee dat God iets met u kan doen, TOCH KAN HIJ DAT. EN WIL HIJ DAT! 
Zacharia 8:6. 
Wat een vreugde!  
 
 
Slot 
 PP13 
Pinksteren.  
Vernieuwing: God wil, door Zijn Heilige Geest, ons innerlijk vernieuwen. Hij wil ons 
maken naar wie Hij is. 
Vreugde: Het maakt niet uit wie je bent; al lang christen, nog maar net christen, of op 
weg christen te worden. God wil met Zijn Heilige Geest in jou en mij werken. Wij hoeven 
nooit meer te leven zonder Hem! 
Verantwoordelijkheid: God wil ons gaven geven en daarmee wil Hij ons gebruiken om 
Zijn koninkrijk te bouwen, om Zijn Woord te verspreiden. Ook dat is vreugde – God kan 
en wil jou gebruiken.  
 
Vernieuwing. Vreugde. Verantwoordelijkheid. Pinksteren. 
Dank u, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Amen. 


