Jos Douma, 31 mei 2009 (Pinksteren)
Handelingen 2:1-13

DE HEMEL OP AARDE
(De ontdekking van de hemel 3)

Er is veel onbekendheid rond
Pinksteren. Als je in de winkelstraat
vraagt wat de betekenis van dit feest is,
zullen de meesten er geen antwoord op
kunnen geven. Maar ook als je het in de
kerk vraagt vinden veel mensen het
moeilijk om er iets over te zeggen. Henk
Binnendijk (die van: ‘Mag ik een vraag
aan je stellen? Mag het ook een serieuze
vraag zijn?’) verwoordt het zo: ‘God
zegt: ik heb nou lang genoeg
rondgekeken, maar het zit er bij de
mensen niet in, dus ik ga het er nu maar
inleggen. Gods Geest is Gods eigen hart.
God heeft letterlijk zijn hart in ons
uitgestort. God wil met al zijn
kwaliteiten in ons wonen.’ Prachtig! En
ook: ‘Pinksteren is de klap op de vuurpijl
van Gods heilsgeschiedenis. Wat is het
toch zonde dat we er zo weinig raad mee
weten.’ We lossen onze verlegenheid
misschien wel op door de openbare
geloofsbelijdenis vaak op Pinksteren te
laten plaats vinden: dan is er toch wat te
vieren…
Verwarring
Er is ook veel verwarring rond de Geest.
De een verbindt hem met opvallende
gaven en krachten, enthousiasme en
bijzondere gebeurtenissen (bv. de
conferentie van TRIN ‘Heaven on
Earth’ in Zwolle). Anderen verbinden
het juist met het onopvallende, gewone
christelijke leven, met zwakheid en toch

Het koninkrijk van God is
geen zaak van eten en
drinken, maar van
gerechtigheid, vrede en
vreugde door de heilige
Geest.
Romeinen 15:13
U moet uw leven bouwen
op het fundament van uw
zeer heilige geloof. Laat u
bij het bidden leiden door
de heilige Geest.
Judas: 20

vol vertrouwen zijn (bv. zoals in een
gemiddelde protestantse kerkdienst:
‘gelovend ga ik, eigen zwakheid
voelend’). De een zegt: let op de
(bijzondere) gaven van de Geest. De
ander zegt: kijk naar de vrucht van de
Geest. Wat betekent Pinksteren voor
jou?

-

Jeruzalem
Als we ons op de Bijbelse boodschap
oriënteren om meer helderheid te
krijgen, komen we nooit bedrogen uit.
Daarom proberen we mee te maken wat
er gebeurde op de eerste Pinksterdag.
Want Pinksteren heeft ook alles te
maken met de ontdekking van de hemel:
de hemelse dimensie (vierde dimensie)
wordt zichtbaar en ervaarbaar hier op
aarde. De apostelen waren bij elkaar en
een kring daar omheen: ze wijdden zich
aan het gebed (1:14). De Pinksterdag is
de vijftigste dag (na zeven keer zeven
dagen). Pinksteren is een Joods
oogstfeest: de oogst wordt
binnengehaald, het doel wordt bereikt.
Hemels
Het gebeurt ‘plotseling’. Dat staat er
nadrukkelijk bij. Het gebed gaat er wel
aan vooraf, maar het wordt niet door het
gebed afgedwongen. God is volkomen
vrij (soeverein) om op zijn tijd de hemel
open te doen. Ook op zijn manier! Op
deze eerste Pinksterdag is dat door
zichtbare en voelbare tekens: een hemels
geluid, een hemels vuur en hemelse taal.
Dat zijn veelbetekenende verschijnselen
(wind: krachtig, onzichtbaar, beweging;
vuur: warm, verterend, reinigend; taal:
verwoording, de boodschap voor
iedereen) maar je kunt niet zeggen dat
God zich altijd exclusief via deze
bijzondere tekens wil openbaren. God is
volkomen vrij in de manier waarop hij
door zijn Geest in je leven wil komen.
Wat wel constant is, is dat de hemel
open gaat. Gods dimensie van de
geschapen werkelijkheid gaat open, krijgt
existentiële betekenis voor je.
Jezus
‘Steeds als ik je zie lopen, gaat de hemel
een klein beetje open’ (Marco Borsato).
Als wij Jezus zien, zien we de hemel
helemaal open gaan. Het eerste wat
gebeurt na de uitstorting van de Geest
op de Pinksterdag is dat Petrus opstaat
en - vervuld met de heilige Geest! spreekt. Zijn thema: Gods grote daden
in Jezus Christus! Voor Petrus (die Jezus
ruim 50 dagen geleden nog verloochend
had) is Pinksteren: vertellen over Jezus,
mensen bij Jezus brengen:

Jezus is door God tot u gezonden
(2:22)
Jezus is gekruisigd en gedood (2:23)
Jezus is door God tot leven gewekt
(2:24)
Jezus is door God verheven (2:33)
Jezus heeft de Geest op ons doen
neerdalen (2:33)
Jezus is door God tot Heer en
messias aangesteld (2:36)

De beweging van de Geest
Het gaat van ‘Wat heeft dit toch te
betekenen?’ (2: 12) naar ‘Wat moeten we
doen, broeders?’ (2:37) De beweging
rond Jezus die door de Geest op gang
wordt gebracht ziet er zo uit: ‘Ze bleven
trouw aan het onderricht van de
apostelen, vormden met elkaar een
gemeenschap, braken het brood en
wijdden zich aan het gebed’ (2:42).

Voor een geloofsgesprek
1.
2.
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Lees Handelingen 2:1-13. Wat valt
je in dit gedeelte het meest op?
Wat is volgens jou de betekenis
van de drie tekens: hemels geluid,
hemels vuur en hemelse taal?
Wat betekent Pinksteren voor jou?
Wat is volgens jou hét kenmerk
van het werk van de Geest?
Zijn er andere Bijbelgedeelten over
de Geest die voor jou belangrijk
zijn?
Welke rol speelt gebed in jouw
leven? Wat zegt dat over het werk
van de Geest in jouw leven?
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