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Ontvang de heilige Geest!
Pinksterfeest (Handelingen 2:37-39)
Kan Jezus nog een keer als mens geboren worden? Kan Jezus nog
een keer sterven aan het kruis? Kan Jezus nog een keer opstaan
uit de dood? Kan Jezus nog een keer naar de hemel gaan? Bij de
eerste vier heilsfeiten zeggen we: nee, dat kon maar één keer.
Jezus hoeft niet nóg een keer geboren te worden, te sterven voor
onze zonden, op te staan uit het graf of naar de hemel te gaan.
Maar bij het vijfde heilsfeit ligt dat toch wat anders. Kan Jezus
nog een keer zijn Geest uitstorten? Wat is daarop jouw
antwoord?
Wat moeten we doen?
Het is een vraag recht uit het hart, want wat zijn de mensen
diep geraakt door de toespraak van Petrus. ‘Wat moeten we
dóen (om gered te worden)?’ Is dat ook onze vraag vandaag?
Of geven we alleen als antwoord: we moeten herdenken dat de
Geest is uitgestort? Zeker, er zijn unieke elementen aan deze
uitstorting van de Geest in Jeruzalem (‘wat hier nu gebeurt’).
De Geest is nu voor iederéén, voor alle volken, dit is de
vervulling van de profetie van Joël: ‘ik zal over alle mensen
mijn Geest uitgieten’ (Hand. 2:17). Een unieke gebeurtenis op
een uniek moment: over een windvlaag en over vuurvlammen
lezen en horen we later nooit meer. Maar als we verder lezen
in Handelingen zien we dat het vaker gebeurt: dat de Geest
wordt uitgestort, dat mensen met de Geest worden vervuld,
dat ze de doop met de heilige Geest ontvangen (zie: Hand. 4:31,
8:17, 10:4448, 11:15, 13:52, 19:6; zie ook: Gal. 3:25, 1 Kor.
12:13, Rom. 8:23). Staan we open voor een nieuwe vervulling
met de heilige Geest (want ‘de Geest hebben’ is niet hetzelfde
als ‘vol zijn van de Geest’)? Is Pinksteren de dag waarop je
extra verlangt naar de vervulling met de Geest (Ef. 5:18)? Of
heb je misschien vulangst? Want dat is best begrijpelijk: je
laten vullen en leiden door de Geest is een ingrijpend
gebeuren. Is het op dit moment eb of vloed in je leven?

Drie stappen
Wat moeten we doen? Petrus antwoord in drie stappen is
belangrijk voor nietchristenen én voor christenen.
1. Kom tot inkeer!
Dit klinkt als de oproep van Jezus: ‘Het
koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer’ (Mar. 1:15).
Metanoia
betekent: omdenken. Ga anders denken. Bekeer je.
Belijd je zonden. Zet niet jezelf maar God op de eerste plaats.
Leef niet egocentrisch maar Christocentrisch. Stop met het
bouwen van je eigen koninkrijk en zoek Gods koninkrijk. ‘Richt
je op wat boven is, niet op wat op aarde is’ (Kol. 3:2). Dat is de
eerste stap. Hier begint het altijd weer: ontdekken wat er mis
is, waar (blijvende) zonde de overhand heeft, waar we God
niet de eer geven. De heilige Geest overtuigt van zonde: dat we
niet in Jezus geloven (Joh. 16:8).
2. Laat je dopen!
De doop is de handeling die duidelijk maakt
dat we moeten sterven om te kunnen leven. Bijzonder dat er
niet gedoopt wordt ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de
heilige Geest’ (de drie stappen zijn de manier waarop Petrus
gehoorzaamt aan Jezus’ doopbevel) maar ‘onder aanroeping
van Jezus Christus’. Christus is de inhoud van onze doop: we
sterven met hem en staan met hem op. Zo ontvangen we door
de vergeving van zonden een nieuw begin: vrij van schuld!
Deze (eenmalige) doop moet voortdurend beleefd worden als
de plek waar we tot léven komen.
3. Ontvang de Geest! 
Stap 1 en 2 bereiden voor op het
hoogtepunt: ‘dan zal de heilige Geest je geschonken worden’!
Hij wordt wel eens ‘de vergeten God’ genoemd. Maar hij is zó
onmisbaar! Zonder hem en zijn volheid wordt het niks met ons
geloof, wordt het niks met de kerk. Hij wordt dé belofte
genoemd, voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid! Dé
belofte van de Vader (Luc 24:49, Hand. 2:33). Pinksteren is het
feest om weer te verlangen naar meer van de Geest, naar de
vólheid van de Geest van Christus!

Voor een geloofsgesprek
1. Zou jij jezelf een
Pinksterchristen noemen? Wat
bedoel je daarmee?
2. Wat maakt Pinksteren uniek?
Wat is er herhaalbaar aan
Pinksteren?
3. Herken je de aanwezigheid van
vul-angst in je leven? Waar komt
dat door?
4. Hoe kun je vandaag invulling
geven aan de drie stappen van
Petrus?
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