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De belofte 

1. Inleiding. 

Twee weken geleden heb ik gesproken over Hemelvaart. 

 Waarom Hemelvaart? 

 Ik zal jullie verlaten, maar ik zal jullie een Helper geven. 

De Heilige Geest – Pa’rakletos - Trooster/Helper/Advocaat. 

“Maar geloof Mij: het is beter voor jullie dat Ik wegga. Want als Ik niet wegga, kan de Helper (trooster) 
niet naar jullie toe komen. Maar als Ik wel wegga, kan Ik Hem naar jullie toe sturen.” 
 Johannes 16: 7 BasisBijbel. 

Het doel van de Hemelvaart is het vrijzetten van een nieuwe dimensie in het uitwerken van Gods verlos-
singsplan voor de mensheid. 

 Gekroond tot Koning. 

– Jezus werd opgenomen en geplaatst aan de rechterhand van de Vader. 

– Jezus wordt als het ware gekroond tot Koning der koningen. 

– Alles is nu onderworpen aan Hem. 

– Door Zijn dood en opstanding heeft Hij overwonnen. 

2. Pinksteren. 

Vorige week sprak Johan over “geloof” aan de hand van het leven van Abraham. 

Abraham geloofde God dat hij op weg ging naar een voor hem onbekend land. Hij moest dag aan dag ver-
trouwen op Gods leiding om naar het beloofde land te gaan. 

Hij kreeg de belofte dat zijn nageslacht groot zou zijn. 

Abraham had een sterk geloof zodat hij zelfs bereid was zijn zoon te offeren. 

2.1 Afwachten. 
De leerlingen hadden ook een belofte gekregen van de Heilige Geest. Ze hadden geen idee hoe dat er uit 
zou zien. 

Wat voor een ervaring zou dat zijn? 

2.2 Gedoopt met de Heilige Geest. 

“Op het Pinksterfeest waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind 
door het hele huis waaide. En er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en 
kwam op hen allemaal. 

En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het 
waren talen die Gods Geest hun gaf. In Jeruzalem woonden godsdienstige Joden uit alle volken van de 
wereld. 

Toen ze het geluid hoorden, kwamen ze allemaal kijken. En ze waren heel verbaasd. Want iedereen van 
al die verschillende volken hoorde de twaalf apostelen in zijn eigen taal spreken. Stomverbaasd zeiden 
zij: “Die mannen daar zijn toch allemaal Galileeërs? 

Hoe kan het dan dat we hen in onze eigen taal horen spreken? Want we zijn hier met Parten, Meden, 
Elamieten, bewoners van Mesopotamië, Judea, Kapadocië, Pontus, Asia, Frygië, Pamfilië, Egypte en de 
streken van Lybië bij Cyrene, en Romeinen, 

Joden en mensen die zich tot het Joodse geloof hebben bekeerd, Kretenzers en Arabieren. En we horen 
allemaal die mannen daar in onze eigen taal vertellen over de geweldige dingen die God heeft gedaan.” 

Ze waren stomverbaasd. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze zeiden tegen elkaar: “Wat is 
hier toch aan de hand?” Maar andere mensen zeiden spottend: “Ze hebben gewoon te veel gedronken.” 
 Handelingen 2: 1 – 13 BasisBijbel. 
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2.3 Pinksteren of Wekenfeest. 

50 dagen na het eerstelingenfeest (Paaszondag – de opstanding) is het Pinksteren. 

Pinksteren was het feest waar de Joden terug dachten aan het moment dat God op de berg Sinaï de tien 
geboden op stenen tafelen schreef. 

“Maar het nieuwe verbond dat Ik in die tijd met het volk Israël zal sluiten, zal anders zijn, zegt de Heer. Ik 
zal mijn wet niet meer in steen, maar in hun binnenste schrijven, in hun hart en in hun verstand. En Ik zal 
hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.” Jeremia 31: 33 BasisBijbel. 

Jezus heeft de wet/Thora vervuld. Doordat de Heilige Geest nu in ons woont, schrijft hij als het ware zijn 
instructies op in de harten van mensen, door de uitstorting van de Heilige Geest. 

– De wet is een externe input. 

– Nu is het een innerlijke overtuiging die door de Heilige Geest gegeven wordt. 

2.4 God in ons. 

Het doel van Pinksteren is om ons te bekrachtigen met een nieuw mandaat. 

– Met Pinksteren verandert er heel veel, een nieuw seizoen, een nieuwe fase voor de mensheid. 

Een mandaat – Jezus vertegenwoordigen - met de nodige tools omdat te doen. 

3. Vruchten van de uitstorting van de Heilige Geest. 

3.1 Vrucht van de Heilige Geest. 

Omdat we opnieuw geboren zijn, omdat we vervuld zijn met de Heilige Geest gaat de vrucht van de Heilige 
Geest in ons groeien. 

“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.” 
 Galaten 5: 22 – 23 BasisBijbel. 

Onze nieuwe identiteit (geliefd, aanvaard en vergeven) zal steeds zichtbaarder worden in ons. 

Zoals een vrucht die groeit aan een boom zo zal ook de vrucht van God steeds zichtbaarder worden. 

– Als we ons verbinden met Jezus, is deze vrucht een automatisch gevolg. 

– De sleutel is niet zelf geduld te willen produceren maar je te richten naar de bron van geduld. 

– Het is niet presteren, iets wat je moet doen – het gaat om relatie met Jezus – die in al je noden wil voor-
zien. 

3.2 Gaven van de Heilige Geest. 

Na de uitstorting van de Heilige Geest staat Petrus op en gaat uitleggen wat er aan de hand is. 

“Maar dit is waarover de profeet Joël heeft gesproken. Hij zei: ‘Aan het eind van de tijd, zegt God, zal Ik 
mijn Geest uitstorten op alle mensen. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. En aan jonge en oude 
mensen zal Ik bijzondere dromen geven. Op elke man of vrouw die Mij dient zal Ik mijn Geest uitstorten. 
Daardoor zullen ze profeteren.” Handelingen 2: 16 – 17 BasisBijbel. 

Wat jullie hier zien is de vervulling van de profetie van Joël. 

Lucas beschrijft wat er gebeurd is. 

“En er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. En 
ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren 
talen die Gods Geest hun gaf.” Handelingen 2: 3 – 4 BasisBijbel. 

De leerlingen van Jezus spraken talen, die zij zelf niet kenden, van de vele volken die aanwezig waren voor 
het Pinksterfeest te Jeruzalem. 

Petrus citeert Joël: 

– Zonen en dochters profeteren (= woorden namens God uitspreken). 

– Jonge en oude mensen zal Ik bijzondere dromen geven. 

Aan de christenen in Korinthe schrijft Paulus: 
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“Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedienin-
gen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles 
in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 
Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te 
spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van 
genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een 
het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van 
tongen.” 
 1 Corinthiërs 12: 4 – 10 NBG. 

Negen genadegaven van de Heilige Geest. 

 Bovennatuurlijke gaven. 

God rust ons toe. God geeft ons de tools om er te zijn voor anderen – tot welzijn van allen. 

 Aan wie geeft Jezus de Heilige Geest? 

Aan jou en mij. Aan mensen die volgelingen van Jezus willen zijn. 

 Waarom geeft Hij ons de gaven van de Geest? 

Voor de mensen om ons heen. 

– Wanneer wij in contact komen met de mensen om ons heen, komt God met hen in contact. 

– Papa, wat mag ik doen/zeggen in deze situatie? 

 Overal waar jij komt, is Jezus aanwezig. 

– Het licht van de Vader woont in ons. Overal waar wij gaan verspreiden we licht. 

– Jij bent een vertegenwoordiger van het Koninkrijk van God. 

– Jij hebt troost ontvangen bij God, je kunt troosten. 

– Jij hebt herstel gevonden, jij kunt een instrument van herstel zijn. 

– Jij hebt vergeving ontvangen, vergeef de ander met Zijn hulp. 

– Jij hebt hoop ontvangen, breng hoop en leven in plaats van klagen/somberheid. 

– Jij hebt waardigheid ontvangen, geef mensen respect en waardigheid. 

 Is dit eenvoudig om Zijn handen en voeten te zijn? 

Ja en nee!  

Ik kan nog veel leren. Hoe meer ik groei in mijn relatie met God en Zijn onvoorwaardelijke liefde ga be-
grijpen, groeit de liefde voor mezelf en anderen. 

Hoe meer ik genezing ontvang in mijn identiteit (geliefd, aanvaard en vergeven), hoe meer ik mezelf kan 
zijn. En door wie ik ben, kan ik een zegen zijn voor anderen. 

“Hij troost ons in alle moeilijkheden en hij stelt ons zo in staat anderen in al hun moeilijkheden te troos-
ten met de troost die wij van hem ontvangen.” 2 Corinthiërs 1: 4 GNB. 

– Ik kan het alleen maar uitdelen als ik het zelf heb ervaren. 

– Jij en ik zijn strategisch geplaats in jouw leefwereld! 

Als ik strategisch geplaatst ben, dan vertrouw ik erop dat God me nu wil gebruiken zoals ik nu ben. 

 Hoe kan ik groeien in de gaven van de Heilige Geest? 

“Doe je uiterste best om vol te zijn van deze liefde. Verlang ook naar de gaven van de Geest. Vooral naar 
het profeteren.”  1 Corinthiërs 14: 1 BasisBijbel. 

“Dus, broeders en zusters, verlang ernaar om te profeteren. Houd het spreken in talen van de Geest niet 
tegen.” 1 Corinthiërs 14: 39 BasisBijbel. 

– Strek je er naar uit. Verlang er naar. 

– De huisgroep is daar een ideale setting voor waar je kunt oefenen in het verstaan van Gods stem. 

– Oefenen om te bidden voor elkaar. 

– Oefen in het profeteren, woorden namens God uit spreken. 

– Erken dat je aan het leren bent. Dat onze kennis van God imperfect is. 
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 Papa, wat mag ik doen/zeggen in deze situatie? 

– Daar is wijsheid voor nodig. 

– Daar is geloof voor nodig als je voor iemand mag bidden. 

– Daar is moed voor nodig om uit te stappen. 

– Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. 

– Dat moet je niet alleen doen – Ik ben met je! 

4. De vervulling van de Heilige Geest. 

God is niet veraf gebleven. 

God woont in ons door de Heilige Geest. 

– Met Pinksteren verandert er heel veel, een nieuw seizoen, een nieuwe fase voor de mensheid. 

– Een mandaat – Jezus vertegenwoordigen - met de nodige tools. 

 Vrucht van de Heilige Geest. 

Verlang jij naar meer van de vrucht van de Geest in jouw leven? 

Verlang jij er naar dat die vrucht in jou groeit? 

 Gaven van de Heilige Geest. 

Wat mij is opgevallen in de Bijbelteksten die we hebben gelezen zijn de woorden: 

– Allemaal, aan een ieder. 

– Het is niet voor een elite groep mensen. 

– Vrouwen en mannen, jong en oud. 

 Wil jij groeien in de gaven van de Heilige Geest? 

– Strek je er naar uit. Verlang ernaar. 


