
 

PREEKKRACHT Zondag 2 juni 2019 

Wij wachten op u 
Verlangen naar de heilige Geest (Handelingen 1:4) 

Om te lezen 
Handelingen 1:1-8 
Johannes 20:19-23 
 
Om te delen 
1. Wie is de heilige Geest voor jou? 
2. Waarin ervaar jij het werk van 
de heilige Geest? 
3. Heb je wel eens het gevoel dat 
je vergeefs zit te wachten? 
Waar heb jij het meeste behoefte 
aan: vrede, vergevingsgezindheid, 
kracht? Of nog iets anders? 
4. Hoe kun je je voorbereiden op 
het Pinksterfeest? 
5. Welke zin uit het lied ‘Heilige 
Geest van God’ (van Sela) spreekt 
jou het meest aan?  
 
Websites  
www.josdouma.nl 
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heilige Geest van God,  
adem in ons midden,  

dan zullen wij aanbidden  
de Vader en de Zoon. 

Kom, o Heilige Geest, 
wij wachten op U. 

Vervul ons met uw kracht, 
Heil’ge Geest kom nu. 

Jezus zegt: ‘Blijf wachten tot de belofte van de Vader in vervulling 
zal gaan’. We luisteren naar deze woorden op de zondag voor 
Pinksteren. Wachten wij op de Geest? 
 
Wachten 
De leerlingen wachten en ze hadden dit lied kunnen zingen: 
‘Kom, o Heilige Geest, wij wachten op U.’ Het is geen passief 
afwachten. Verderop lezen we: ‘Vurig en eensgezind wijdden ze 
zich aan het gebed’ (Hand. 1:14). Bidden is: je richten op God, 
aandachtig aanwezig zijn in Góds aanwezigheid. Het wachten is 
ook gericht, want er is een concrete belofte, van de Váder. De 
Geest verbindt ons niet alleen met de Zoon, maar ook met de 
Vader. De Geest is zelfs dé belofte van de Vader (zie: Hand. 
2:38-39). Wat betekent dat vandaag voor ons? We oefenen ons 
in een actief wachten, een verlangend wachten (vgl. Ps. 130: 
‘Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de 
morgen’). We beseffen tegelijk dat de Geest er ook al is: Hij ís de 
aanwezige kracht en liefde van God in ons midden. Maar hoe 
vaak sluiten we toch niet de deur zodat Hij niet kan binnen 
komen. Zet de deur open, op een kier, wagenwijd.  
 
Koninkrijk 
De Geest heeft alles te maken met het koninkrijk van God 
(Koninkrijk = Geest)! Het is opvallend dat het onderwijs van 
Jezus tussen Pasen en Pinksteren gaat over dat koninkrijk 
(Hand. 1:3). Koninkrijk: Gods nieuwe wereld, het werk van Jezus 
door mensen heen, Geestvervuld leven (Rom. 14:17: ‘het 
koninkrijk van God is een zaak van gerechtigheid, vrede en 

vreugde door de heilige Geest’) 
vanuit de doop met de Geest. 
Besef als je gedoopt bent: je 
bent gedoopt in de naam van 
de heilige Geest! De Geest is jou 
beloofd door de Vader! Verlang 
naar meer van de Geest! 
 
Adem in ons midden 
Waarvoor hebben we de Geest 
nodig? Waarom belooft de 
Vader de Geest? Vanuit Johannes 20:19-23 en Handelingen 1:1-8 
dringen deze drie dingen zich aan ons op: 
Geest van vrede: Jezus wenst zijn leerlingen als eerste vrede 
Joh. 20:19-20). Hij haalt diep adem blaast op hen zijn Geest, zijn 
Adem. Telkens als we onvrede ervaren, met onszelf, met de 
situatie, met wat er gebeurt om ons heen, strek je op die plek uit 
naar de Geest. Waar onvrede is, ontbreekt de Geest. Waar de 
Geest van de Heer is, daar is vrede. 
Geest van vergeving: we ervaren vaak onvergevingsgezindheid. 
Wat kan het moeilijk zijn om te vergeven. Maar Jezus verbindt de 
Geest direct met vergevingsgezindheid: ‘Als jullie iemands 
zonden vergeven, dan zijn ze vergeven’ (Joh. 20:23). Ga naar de 
plek waar je onvergevingsgezindheid ervaart, en wacht actief op 
de Geest. Waar onvergevingsgezindheid is, mist de Geest. Waar 
de Geest van de Heer is, daar is vergevingsgezindheid. 
Geest van kracht: Jezus belooft dat wanneer de Geest over zijn 
leerlingen komt, zij kracht zullen ontvangen om te getuigen 
(Hand. 1:8)! Ga naar de plek waar je je krachteloos voelt, 
onmachtig, zwak. En bid daar om de Geest, wacht op Hem, laat 
Jezus over je heen blazen. Vertrouw op de belofte van de Vader. 
Waar krachteloosheid is, ontbreekt de Geest. Waar de Geest van 
de Heer is, daar is kracht! Laat de Vader zijn belofte vervullen! 
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