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De bekrachtiging met de heilige Geest
Geestvervuld kerk zijn (Handelingen 10:38)
Een auto zonder stuurbekrachtiging: dat rijdt heel stroef. Een
elektrische fiets: fietsbekrachtiging geeft je het gevoel dat je
altijd de wind mee hebt. Geen enkele christen en geen enkele
kerk zou het moeten willen doen zonder de bekrachtiging met de
heilige Geest. De Bijbel noemt dit: zalving, vervulling of doop
met de Geest (we kunnen de Geest ook bedroeven, tegenstaan,
doven). Ambtsdragers (maar niet alleen zij) hebben naast
bevestiging en bemoediging juist deze bekráchtiging nodig.
De toespraak van Petrus
Het boek Handelingen is vól van de heilige Geest (al vanaf
1:5.8). In hoofdstuk 10 wordt duidelijk dat het evangelie niet
alleen voor de Joden is (die het vaak afwijzen) maar ook voor
de heidenen. De geschiedenis met Cornelius in Ceasarea maakt
dat duidelijk (10:133). Petrus houdt als met de Geest
bekrachtigde discipel van Jezus een korte toespraak voor de
heidenen (10:3443) met grote gevolgen: vervulling met de
Geest (10:4448). Dit is heel anders dan de toespraak van
Stefanus voor de Joden (7:253) met als gevolg: woede en
steniging (7:5460). De toespraak begint met Petrus’ eigen
leermoment: God maakt géén onderscheid (meer) tussen
mensen! Jezus is de Heer van álle mensen! Petrus vervolgt met
onderwijs over Jezus waarbij Jezus eerst vooral in zijn
menszijn wordt geschilderd. Het valt op dat Petrus start met
de zalving van Jezus met Geest en kracht. Oók Jezus kon niet
zonder!
Gezalfd met de Geest en zijn kracht
Jezus ontvangt de zalving om Christus te zijn. Zo ontvangen
ook christenen de zalving (Zondag 12) om profeet (vrijmoedig
spreken), priester (toegewijd bidden) en koning (krachtig
strijden) te zijn. Deze bekrachtiging en zalving zien we ook in
het OT: Mozes en Jozua (Num. 27:1823, Deut. 34:9), David

(1 Sam. 16:13) en de messias (Jes. 11:12; vgl. Luc. 4:18): ‘De
Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.’ Dit
gebeurde voor Jezus bij zijn doop in de Jordaan (Mar. 1:911).
Geest en kracht (
dynamis
: dynamiek) horen bij elkaar! Wij zijn
van onszelf zwak, maar God is dat niet. Wie gezalfd is met de
Geest is krachtig in de Heer (vgl. ook: 1 Kor. 4:20; Efe. 3:16; 1
Tes. 1:5, 2 Tim. 1:7).
Jezus en het goede leven
Als gezalfde en bekrachtigde zoon van God doet Jezus goede
dingen en geneest hij mensen (10:38). Hij is weldoener: hij eet
met mensen, zoekt verdrukten op, deelt het evangelie uit, raakt
mensen aan, trekt op met leerlingen  door de Geest. Hij staat
in de geestelijke strijd en haalt mensen weg uit de macht van
de duivel  door de Geest. Gód staat hem bij! Als Jezus dat
nodig heeft, dan wij helemaal! Hier begint het: bij de
bekrachtiging met de Geest. Daarom is het zo belangrijk dat we
leren vragen waar de Geest ons leidt, welke richting de Geest
op wil. Dat vraagt ook om het leren kennen van de Geest om
zijn werk te leren herkennen in ons leven.
Gezocht: bekrachtiging
Hóe ontvangen we die bekrachtiging? Door onophoudelijk
gebed, door handoplegging, door zalving, door ons onder te
dompelen in Gods woorden (de Geest daalt neer terwíjl Petrus
nog aan het woord was, Hand 10:44). Wat werkt die
bekrachtiging uit? We gaan ontdekken en ervaren: de kracht
van het evangelie, de kracht van wijsheid, de kracht van
kwetsbaarheid, de kracht van gehoorzaamheid, de kracht van
goedheid, de kracht van gebed, de kracht van het koninkrijk,
de kracht van de naam van Jezus, de kracht van Gods
heerlijkheid. ‘Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de
heerlijkheid’.

Bijbelgedeelten
Handelingen 10:1-48
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Voor een geloofsgesprek
1. Waaraan merk je het als de
bekrachtiging met de Geest
ontbreekt in je leven?
2. Wat betekent het (voor ons)
dat Jezus werd gezalfd met de
Geest?
3. Stelling: ‘Een kerk zonder
dynamiek (
dynamis
: kracht) loopt
vast.’
4. Wat betekent het voor jou om als christen - profeet, priester en
koning te zijn?
5. Welke richting wijst de Geest
oaan onze gemeente?
6. Hoe ben jij bezig met het
ontvangen van de bekrachtiging
met de Geest?
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