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De Heilige Geest uitgestort. 

Pinksteren 2020. Wie had ooit kunnen denken, dat we in zulke omstandigheden als vandaag de dag – 

niet met grote groepen bij elkaar mogen komen, niet mogen zingen met elkaar, 1,5 meter afstand 

moeten houden, géén Biddinghuizen, géén Veenklooster of Wijnjewoude etc.- dat we op zo’n 

vervreemde manier het Pinksterfeest zouden herdenken??? 

De afgelopen maanden waren voor veel mensen niet gemakkelijk. Veel, heel veel activiteiten konden 

niet doorgaan. Maar ook in veel gevallen kon er geen persoonlijk contact zijn. Een van de ergste vind 

ik wel dat je afgehouden werd van een stervende vader of moeder, of een ziek familielid niet mocht 

bezoeken. Hoe frustrerend en bijna niet te bevatten (vinden wij). 

Weet God hiervan? Ja en nog eens ja. Hij weet het. Zie maar in de Bijbel hoe God alles en ook echt 

alles weet en in Zijn Hand heeft. We zijn in Zijn Hand geborgen. Al in het boek Prediker laat God 

weten dat alles wat Hij doet, voor eeuwig blijft; niets is er aan toe te voegen, niets ervan af te doen, 

en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht. Vreest,  ontzag heeft voor Hem. Wat er is, 

was er al en wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbijgegaan is. (Prediker 3 :14,15) 

Prediker 3: 11, 14 en 15 Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart 

gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan 

doorgronden. Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets 

ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht.Wat er is, was er al, en wat 

er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbijgegaan is. 

God weet van deze tijd van ‘Corona-crisis’ met alle beperkingen, die daarbij komen. God wéét dat wij 

als gemeente van Jezus Christus nu te kampen hebben met deze omstandigheden. Hij laat ons niet 

los. Hij is met ons betrokken, in al onze omstandigheden. En ook in onze eigen persoonlijke 

omstandigheden. God de Vader weet wat wij doormaken. Hij weet ook van zaken in ons leven die 

misschien niemand anders weet. Zaken waar we persoonlijk mee strijden : God weet ervan en Hij is 

erbij. Hij kijkt niet toe op een afstandje. Hij is betrokken en bewogen met ieder van ons. 

Hoe vaak hoor je niet in een getuigenis, dat ze Gods vrede ervaren op de zwaarste momenten in hun 

leven. Wanneer ze het niet meer zien zitten, de wanhoop nabij zijn. En dan achteraf (pas) beseffen 

dat Hij er altijd was. 

Hoe komt dat? Waarom komt Hij dan pas met Zijn Liefdevolle aanwezigheid in onze ervaringswereld. 

Dat ligt hem niet aan God.  

In Zijn Woord staat dat God bij een verbroken geest wil wonen 

Jesaja 59 :15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, 
Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: 
Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, 
en bij de verbrijzelde en nederige van geest, 
om levend te maken de geest van de nederigen, 
en om levend te maken het hart van de verbrijzelden. 
 

Of lees het getuigenis van David in Psalm 51 (vers19) 
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God wil wonen bij de mensen, die Hem nodig hebben. Mensen, die beseffen dat ze niet zonder Hem 

kunnen! 

En dan is het Pinksterfeest een prachtig feest. Voor de gemeente als geheel, maar ook voor ieder 

persoonlijk. Voor iedereen in zijn of haar eigen persoonlijke situatie. 

Het feest in Handelingen 2: 

De uitstorting van de Heilige Geest  

1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2. En 

plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het 

huis waar zij zaten. 3. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat 

op ieder van hen. 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in 

andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, 

godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 6. Toen dan dit geluid klonk, kwam 

de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7. En zij 

waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen 

Galileeërs die daar spreken? 8. En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin 

wij geboren zijn? 9. Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, 

Kappadocië, Pontus en Asia, 10. Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, 

alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, 11. Kretenzen en Arabieren, 

wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. 12. En zij waren allen buiten 

zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen? 13. 

Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. 

Als een emmer water die je in één keer leeg stort, zo kwam de Heilige Geest op de aarde in de harten 

van de mensen wonen. 

God Zelf kwam bij de mensen wonen. 

Op grond van een belofte uit Jesaja 57:15. Via de profeet Jesaja laat God, de Hoog Verhevene, weten 

dat Hij, Die in eeuwigheid, troont (woont) in het ‘hoge en heilige’, even zo goed woont bij de 

mensen, die verslagen zijn en teleurgesteld, gebrokenen van hart. 

Want! Want God wil de verslagenen opfleuren, weer moed geven. En Jezus Zelf zegt het Zijn 

discipelen (Handelingen 1:8) vlak voor Zijn terugkeer naar de Vader “jullie zullen kracht ontvangen. 

De Heilige Geest zal over jullie komen”. Jezus had de komst van de Trooster al eerder voorspeld, 

toegezegd. De Trooster zal komen en jullie leiden in de volle waarheid. Jezus is de waarheid. En we 

kunnen Hem alleen maar ten volle kennen, wanneer de Trooster, de Heilige Geest, in ons is komen 

wonen. 

Johannes 14 : 16 en 17 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij 

u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, 

want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.… de 

Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, 

maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 
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Paulus, de apostel, schrijft in zijn brief aan de Korintiërs dat niemand kan zeggen/belijden “Jezus is 

Heer”,  dan door de Heilige Geest. (Zie 1 Kor. 12:3 “Niemand kan zeggen: Jezus is Heere, dan door de 

Heilige Geest”.) Het is de Geest, Die ons doet beseffen èn belijden, dat Jezus Heer is. Jezus als Heer 

belijden, als Heer, als Koning over jouw /uw leven is de zekerheid dat je de Heilige Geest hebt 

toegelaten in je hart, in je leven. Jezus als Heer belijden is ook de voorwaarde (de sine qua non) om 

de Heilige Geest te kúnnen ontvangen. 

Jezus als Heer belijden betekent ook dat Hij Heer is in elke omstandigheid in jouw leven, over jouw 

leven, jouw plannen, jouw gevoelens, jouw denken en doen. Knielen voor Hem doe je met alles wat 

in je is.  

Wanneer er echter gebieden zijn in ons leven, waar wij Hem, Jezus, niet toelaten om daar Heer te 

zijn, krijgt de Heilige Geest niet (meer) de ruimte.  

De Geest dringt Zich niet op. Zoals wel gezegd ‘de Geest gedraagt Zich als een gentleman’. De Geest 

komt op uitnodiging en dringt niet zomaar binnen. Het begint met onze wil, het verlangen van ons 

hart. Waarnaar strekken we ons uit? Wat is het doel van ons leven? Leven we voor onszelf of voor 

Hem?  

Wanneer wij ons uitstrekken naar ‘meer van de Geest’, wanneer we ons verlangen richten op 

‘Boven’, de dingen die Boven zijn (zie Kolossenzen 3:1,2 …zoek dan de dingen die boven zijn, waar 

Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de 

aarde zijn) Dan zal God op Zijn tijd ons daarin tegemoet komen. God bepaalt. Wij kunnen de Geest 

niet claimen. Wij hebben géén beschikking over wat de Geest moet doen. Dat is echt aan God, aan 

God de Vader. 

Wanneer de Heer Jezus de belofte aan zijn discipelen (en indirect ook aan ons!) doet, dat zij (wij) 

kracht zullen ontvangen, dan mogen we dat geloven. Dan mogen we erop vertrouwen dat Jezus’ 

Woorden waar zijn. 

De discipelen kregen in Handelingen 1 de opdracht om bij elkaar te blijven en samen te wachten 

(wachten, bidden, uitstrekken naar, uitzien naar, verlangen naar de komst van de Heilige Geest). Zij 

moesten bij elkaar blijven totdat. Totdat.  

Wat een verschil met deze/onze tijd van anderhalve meter afstand houden. 120 mensen bij elkaar in 

een bovenzaal in Jeruzalem had nu echt niet gekund. Dat was nu vrijwel onmogelijk geweest.  

Opnieuw die vraag: weet God dat? Voor nu: weet God dat dat het NU zo vreselijk lastig is om 

‘gewoon’ bij elkaar te komen? Dat het ons van overheidswege verboden wordt om dichtbij elkaar te 

zijn en samen te zingen. We moeten de overheid gehoorzamen (Romeinen 13:1), maar er zijn 

situaties waarin de gehoorzaamheid aan God belangrijker is, dan gehoorzaamheid aan de overheid. 

Denk maar aan de vervolgde christenen in Noord Korea, die niet buigen voor een standbeeld van hun 

zogenaamd ‘grote leiders’. Wat het nu ook zo ingewikkeld maakt, is dat virus, dat voor ons 

ongrijpbare virus dat rondwaart en willekeurig mensen besmet en ernstig ziek maakt. Hoe moeten 

we daarmee omgaan? Zorgen die we gelukkig bij Hem neer kunnen leggen. 
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Misschien is er nog een vraag, die u bezig houdt naar aanleiding van de uitstorting van de Heilige 

Geest: heb ik wel de Geest ontvangen? 

Misschien omdat u niet zo’n overweldigende ervaring gehad hebt als die eerste gelovigen in 

Handelingen. 

Het is een vraag, die zelfs in de Bijbel voorkomt. Paulus stelt deze vraag aan een aantal ‘nieuwe’ 

gelovigen die hij op een van zijn reizen ontmoet in Efeze (Handelingen 19:2). Paulus stelt aan hén de 

vraag: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En dan antwoorden ze: Wij 

hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. 

Verbazend dat deze ‘nieuwe’ gelovigen nog nooit over de Heilige Geest gehoord hebben. Hoe dat 

kan, hoe dat gekomen is, wordt niet duidelijk.  

Paulus stelt hen de vraag niet om hen te bekritiseren of een oordeel over hen uit te spreken. Meestal 

wanneer iemand (een medebroeder of -zuster) een vraag stelt over je geloof, dan komt dat vaak een 

beetje ‘vervelend’ over (ik spreek even voor mij zelf). Je gaat je dan vrijwel direct afvragen “o, geloof 

ik niet goed genoeg? Ben ik wel genoeg ‘in de Geest’? Heb ik wel genoeg kracht, vertrouw ik wel 

genoeg op Hem? De ander (vraagsteller) zal wel denken: die bidt vast te weinig of leest niet genoeg 

in zijn Bijbel, of heeft onbeleden zonden etc.” 

Zo is de vraag van Paulus in ieder geval niet bedoeld. Hij wil deze ‘nieuwe’ gelovigen heel graag iets 

meegeven. Dat ze nog meer van God mogen ervaren, vreugde in Hem mogen ontdekken, dat ze 

mogen groeien in het geloof, opgebouwd worden etc. 

Paulus vertelt en legt het hen uit. Hij mag ze dopen en hen de handen opleggen. De Heilige Geest 

komt op hen, ze spreken in vreemde talen (klanktalen) en ze profeteren. Als een voor iedereen 

zichtbaar ‘ritueel’ legt Paulus hen hier in Handelingen 19 de handen op. Deze combinatie van 

handoplegging en van de Geest vervuld raken, komt niet in alle soortgelijke situaties voor. Het is ook 

geen voorschrift vanuit de Gods Woord. Het kan wel helpen in het duidelijk maken, dat je zo naar 

meer van de Geest verlangt, maar het is geen noodzaak. Dus in deze corona-tijd van anderhalve 

meter afstand kúnnen we zonder. En mogen we ook zónder handoplegging, zónder fysiek contact, 

ons uitstrekken naar meer van de Geest. Voor elkaar bidden of laten bidden kan natuurlijk altijd. 

De een ervaart het ontvangen van de Heilige Geest als een emmer water, die in één keer uitgestort 

wordt. Een ander ervaart het meer als een kabbelend beekje. Wat zo bijzonder is, is dat beiden een 

verbondenheid ervaren met de Heer Jezus èn in Hem met elkaar. Het is de Geest, Die ons één maakt.  

Beiden kúnnen niet meer zonder Hem en willen niet meer zonder Hem. Het is de Geest, Die levend 

maakt. Het is de Geest, Die vrede, vreugde en blijdschap geeft.  

Jezus heeft het ons toegezegd: “Mijn vrede geef ik u!” Johannes 14 :27  Vrede laat Ik u, Mijn vrede 

geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet 

bevreesd worden (zie ook Filippenzen 4:7). Amen. 
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