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Pinksteren 

Om te lezen  

Exodus 3:1-6 

Exodus 13:17-22 

Exodus 19:16-25 

1 Tessalonicenzen 5:12-24 

Hebreeën 12:25-29 

 

Voor een geloofsgesprek 

1. Lees Handelingen 2:1013. Wat 

treft je hier het meest? 

2. Sta jij in vuur en vlam of is er bij 

jou sprake van een waakvlam als 

het gaat om je geloof? 

3. Welke rol speelt het vuur in jou 

geloofservaring? 

4. Hoe bewaak jij de innerlijke vlam? 

5. Hoe hebben vuur en puurheid in 

jouw leven met elkaar te maken? 

6. Ben jij aan te steken? Of schuil je 

weg achter een brandwerende 

deur? 

  

Om te bidden 

U maakt van de winden uw boden, 

van vlammend vuur uw dienaren. 

(Psalm 104:4) 

 

Websites 

www.josdouma.nl 

www.tijdmetjezus.nl 

www.plantagekerk.nl  

www.mijnpreekplek.wordpress.com  

Pinksteren is het feest van de Geest. 

En omdat hij voor ons vaak onzicht-

baar te werk gaat, zijn er op de eerste 

Pinksterdag tekenen die ons helpen 

om toch zicht te krijgen op het werk 

van de Geest. We letten vooral op de 

vlammen en de vuurtongen die ver-

schenen. Wat hebben die ons te zeggen? En hoe kan een 

brandende lucifer ons helpen om te verlangen naar meer van 

de Geest? 

 

In vuur en (waak)vlam? 

Het Pinkstervuur kan je ook in verlegenheid brengen: ‘Zo vu-

rig is mijn geloof helemaal niet!’ Je leven met God kan lijken 

op een waakvlammetje dat zomaar kan worden uitgeblazen. 

Terwijl anderen vol overtuiging zeggen en laten zien: ‘In vuur 

en vlam zet ons de Geest!’ Waar de een laaiend enthousiast op 

zoek is om het werk van de Geest te ontdekken, is de ander 

misschien bang om de vingers te branden aan het nieuwe le-

ven van Christus. Los van hoe we daar zelf in staan is het be-

langrijk dat we samen de verschijningsvorm van de Geest op 

de eerste Pinksterdag onderzoeken. 

 

Vuurdoop 

Echt vuur zal het niet geweest zijn, dat heilige vuur dat zich 

verspreidde over de mensen in Jeruzalem. Het staat er ook 

nadrukkelijk: ‘een soort vlammen’, ‘als vuurtongen’. Het was 

zoiets als vuur. Hier gebeurt wat Johannes de Doper al had 

aangekondigd: ‘Ik doop jullie met water ten teken van jullie 

nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan 

ik. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur’ (Mat. 

3:11). Direct wordt dan ook al duidelijk dat het vuur niet alleen 

positief is, maar ook negatief: ‘Hij zal zijn dorsvloer reinigen 

en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij 

verbranden in onblusbaar vuur’ (Mat. 3:12). Vuur staat voor 

reiniging, verwoesting, kapot maken, in de as leggen. God 

wordt zelfs ‘een verterend vuur’ genoemd (Heb. 12:29). Tege-

lijk heeft vuur ook positieve betekenis: het staat voor Gods 

heilige en aanstekelijke aanwezigheid (Ex. 3:2-6: de branden-

de struik; Ex. 13:21: een lichtende vuurzuil; Ex. 19:18: de 

HEER die neerdaalt in vuur). Gods liefde is een vurige liefde 

waar je je aan kunt branden. 

 

Dicht bij het vuur 

Op de dag van de verschijning van de Geest brandt er dus hei-

lig vuur. Het verschil met de verhalen uit Exodus is dat het 

vuur nu dichtbij komt en dat niemand zich eraan brandt. Het 

zet juist van alles in beweging: mensen die vol van de Geest 

spreken over Gods werk in Jezus Christus. Heilig vuur staat in 

onze taal voor de inspiratie en hartstocht die we kunnen erva-

ren voor iets wat we belangrijk vinden. Maar dat maakt ons 

ook extra gevoelig voor alles wat daarbij in de weg kan staan of 

dat heilige vuur kan doven. Pinksteren vieren betekent: het 

vuur is dicht bij gekomen en wij mogen dicht bij het vuur zijn.  

 

Spelen met vuur 

Hoe kunnen we het heilige spel met het vuur leren spelen? 

Drie handreikingen: 

1. Bewaak de innerlijke vlam. In iedere gelovige brandt 

de vlam van de Geest. We zijn vaak gericht op zichtbare 

verschijningsvormen van het werk van de Geest. Maar 

koester vooral ook de innerlijke vlam van de aanwezigheid 

van de Geest. Hij werkt (ook) in het verborgene van je hart. 

2. Laat Gods vuur je puur maken. Vuur maakt je brand-

schoon. Vuur brengt je ook in pijnlijke processen omdat je 

afscheid moeten nemen van zonden in je leven. Het vuur 

verteert wat verkeerd is en het vuur maakt je een puur 

mens. 

3. Wees licht ontvlambaar. Ben jij aan te steken? Of schuil 

je weg achter een brandwerende deur? Wees ontvankelijk 

voor wat de Geest wil doen in je leven. Hij kan je tot een ge-

tuige van Jezus maken! 

 

Bidden met een lucifer 

Steek een lucifer aan, bid om de Geest en zijn werk tot het pijn 

gaat doen. Blaas! En geloof dat de Geest je levensadem is! 


