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Ik zie, ik zie, wat gij ook ziet

Kunnen wij de Heilige Geest zien? Daar
lijkt het vaak niet op. We vinden het in
elk geval lastig. Dat was op de eerste
Pinksterdag in Jeruzalem wel anders!

De tekens
Jezus’ volgelingen hebben tien dagen
gebeden en verwachtingsvol uitgeke-
ken naar wat er zou gebeuren: ‘Gij zult
met de heilige Geest gedoopt worden,
niet vele dagen na deze’ (Hand.1:5). Op
de 50ste dag (Pinksteren) na de Opstan-
ding gebeurt het. De doop of vervul-
ling met de Geest wordt begeleid door
drie tekens. Wind: een geweldige
storm vanuit de hemel, want de Geest
werkt zo krachtig. Vuur: een vuurzee
die wordt verdeeld in vlammen op de
hoofden van allen (geen select gezel-
schap), want de Geest maakt vurig en
gepassioneerd. Tongentaal: een teken
dat direct verwarring veroorzaakt,
want de taal van de Geest is zo nieuw
en vernieuwend. Jezus’ discipelen lij-
ken wel dronken van de wijn, maar ze
zijn dronken van de Geest.

De toespraak
De eerste publieke preek na de Hemel-
vaart van Jezus wordt gehouden door
Petrus met grote gevolgen. Zeer ken-
merkend voor deze preek: alles wijst
naar Christus. Op het feest van de
Geest wordt een preek gehouden over
Jezus alleen, want de Geest is de Geest
van de levende Heer! Deze verhoogde
Heer heeft bij zijn Thuiskomst de
belofte van de Vader ontvangen en 

stort nu uit wat iedereen ziet en 
hoort. Toch is onderwijs nodig. Petrus
zegt ook: ‘Ik zie, ik zie, wat gij níet
ziet!’ Door hem ontvangen we een blik
achter de schermen van Pinksteren en
leren we het Pinksterfeest vieren als
Christusfeest.

De toepassing
Waar zien wij de Geest aan het werk? 
• Als mensen ‘diep in hun hart wor-

den getroffen’ (vers 37) en zich beke-
ren tot de levende Christus.

• Als zonen en dochters, jongeren en
ouderen profeteren, gezichten zien
en dromen dromen (vers 17).

• Als Christus door zijn Geest gaven
geeft, ook in de vorm van ambtsdra-
gers (Efe.4:7-12).

• Als de vrucht van de Geest groeit en
bloeit in het leven van de gemeente
(Gal.5:22).

• Als door prediking ons denken
wordt vernieuwd en onze harten
gaan branden voor Christus.

• Als een kind zegt: ‘Mama, de Here
maakt de bomen groen hè.’

• Als gelovigen in diep verdriet troost
ervaren.

• Als... 
‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is
van de Heilige Geest...’

Doorpraten

Waar ziet u in uw eigen leven en in
het leven van de gemeente duidelijk
de Geest van Christus aan het werk?

Het werk van de Geest is ook ontdek-
kend: Hij overtuigt ons van zonde
(Joh.16:9) Herkent u ook in dat opzicht
het werk van de Geest in uw leven?

‘Schaarste in de kerk die Pinksteren
viert, is een innerlijke tegenstrijdig-
heid’ (C. Trimp). Praat samen eens
door over deze uitspraak in het licht
van de moeite in onze gemeente om
ambtsdragers te vinden.

Kan het ook zijn dat een gebrek aan
verlangen om te dienen in het ambt te
maken heeft met de wijze waarop wij
het ambt vormgeven en invullen?

Leeswijzer

Twee erg belangrijke bijbelgedeelten
over de Persoon en het werk van de
Geest zijn: 
• Johannes 14 tot 16
• Romeinen 8
Lees deze gedeelten de komende week
eens een aantal keren biddend door:
‘Here, leer mij de Geest kennen!’

Studeren

Van harte ter lezing aanbevolen: 
C. Trimp, Zorgen voor de gemeente,
blz.7-21. U vindt daar drie artikelen
van een ontdekkende actualiteit (uit
1980, 23 jaar geleden!). We mogen ons
afvragen of de toen geschreven wor-
den wel hebben doorgewerkt in ons
kerkelijk leven. 
Een prikkelend citaat: ‘Het is voor ons
besef niet mogelijk dat een kerk, die
worstelt met het schaarste ten opzich-
te van de voorziening in de kerkelijke
ambten, tegelijk zou kunnen zijn een
gemeente, waarin het ambt van de
gelovigen bloeit’ (blz.16). En nog één:
‘Vuur ontsteekt vuur - zo moet ambts-
dienst ambtsdienst te voorschijn roe-
pen. Juist omdat het ambt in de
gemeente gesteld wordt door de leven-
dmakende Geest, mogen wij spreken
van de generatieve kracht van het
ambt’ (blz. 19). 

Pinksteren is diep in je hart
getroffen worden en

vragen: ‘Wat moet ik doen?’

Op het feest van de Geest
spreekt alles van de

levende Christus.


