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Pinksteren: De Heilige Geest voor vandaag 

Jezus gedoopt door Johannes de Doper 

Johannes de Doper, waarvan de Bijbel zegt dat hij al vanaf de moederschoot met de Heilige Geest 

vervuld wordt (Lukas 1:15) kondigt het Koninkrijk van God aan, gerechtigheid van God en roept op tot 

bekering.  

Mocht je denken dat de Heilige Geest pas bij Pinksteren ‘komt kijken’ dan vergis je je, in de 

eerste twee hoofdstukken van Lukas lees je dat zo’n beetje iedereen die direct te maken heeft 

met de geboorte van Jezus vervuld wordt met de Geest en in lofzangen over God uitbarst. 

Velen gaven gehoor aan zijn oproep en lieten zich dopen. En als mensen zich lieten dopen en 

vroegen: “wat moeten we doen?” Antwoordde hij: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met 

wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen. 

En als tollenaars (belastingambtenaren) zich lieten dopen en dit vroegen, of soldaten: ‘wat moeten wij 

dan doen?”. Dan was zijn advies nuchter en praktisch – gerechtigheid en liefde bevorderend-: tegen 

de tollenaars zei hij: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 

En tegen de soldaten: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen 

met je soldij.’ 

 

Als mensen zich beginnen af te vragen of Johannes misschien de Verlosser is die zal komen, de 

Messias reageert hij met: 

‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die veel groter en machtiger is dan ik; ik ben 

zelfs niet goed genoeg om zij slaaf te zijn (de riem van zijn sandalen los te maken). Hij zal 

jullie dopen met de heilige Geest en met vuur’; 

En: ‘Hij zal het kaf van het koren scheiden. Het koren zal Hij in Zijn schuur  brengen, maar het 

kaf zal Hij verbranden in een vuur dat nooit uitgaat.’ 

 

En als dan ook Jezus komt om zich te laten dopen (Lukas 3:21, 22) 

…en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde 

de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de 

hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ 

Vader Zoon en Heilige Geest – De drie-eenheid 

 

Vol van de Geest wordt Jezus vervolgens door de Geest de woestijn in geleid om daar verzocht te 

worden door Satan. 

Jezus en Jesaja 

Lezen: Lukas 4: 14-21 

14  Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug 

naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde 

zich in de hele streek. 

15  Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door 

allen geprezen. 

16  Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was 

opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij 

op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond 

om voor te lezen, 

17  werd hem de boekrol van de profeet Jesaja 

overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats 

waar geschreven staat: 

18  ‘De Geest van de Heer rust op mij,  

want hij heeft mij gezalfd.  

Om aan armen het goede nieuws te brengen  

heeft hij mij gezonden,  

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te 

maken  

en aan blinden het herstel van hun zicht,  

om onderdrukten hun vrijheid te geven, 

19  om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 

20  Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de 

dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle 

aanwezigen in de synagoge waren op hem 

gericht. 

21  Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze 

schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 
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De Geest van de Heer, de Heilige Geest: 

- Redding van zielen 

- Goed nieuws voor de armen: Bewogenheid voor een verbroken wereld  

(Armen: Mensen in een ellendige situatie, met weinig tot geen mogelijkheid daar zelf iets aan te 

veranderen.) 

- Sterker nog: vrijlating verkondigen, genezing (blinden hun zicht) vrijheid aan onderdrukten 

Dit gaat over het koninkrijk van God. Dit gaat over recht en gerechtigheid, over genezing en bevrijding. 

Het is daarbij niet een losse, of geïsoleerde oproep of uitspraak. Dit is een Koninklijk mandaat. 

 

Wanneer je Jesaja leest zie je dat verlossing wordt aangekondigd.  

Dat er gesproken wordt over een Knecht des Heren en later over de Gezalfde, de Messias- de 

Verlosser. Dat was waarom men zich afvroeg bij Johannes de Doper of hij die persoon zou zijn. 

En als Jezus dit in de synagoge voorleest vereenzelvigt Hij zich met deze Messias: Dit schriftwoord is 

heden vervuld. 

Sociale gerechtigheid of aanbidding van God – een schijntegenstelling 

Een eigen ervaring  

Toen ik nog niet zolang tot geloof was gekomen, begin jaren ’80, ontdekte ik in de christelijke wereld 

een tegenstelling: Sociale gerechtigheid vs Persoonlijke bekering (alsof dit werkelijk een tegenstelling 

is). 

Korte uitleg: 

Binnen meer traditionele kerken: Om de heelheid van de Schepping, Bevrijdingstheologie 

- werken aan behoud van de schepping 

- zorgen/strijden voor eerlijke verdeling - gerechtigheid 

- Bijbel: vooral motivatie en richtlijnen voor sociale gerechtigheid en behoud van de schepping 

Effect vaak: loslaten van de persoonlijke relatie met God  

 

Binnen Pinkster- en Evangeliegemeenten: Persoonlijke bekering en dienst aan God 

- geef je leven aan Jezus  

- wordt vervuld met de Heilige Geest en aanbidt God in vreugde  

- blijf ver van de zondige wereld, God zorgt voor alles en brengt de mensen naar de kerk  

Effect vaak: wat er in de wereld gebeurt doet er niet toe, het gaat om God 

 

Het is een tegenstelling die geen recht doet aan Gods woord. De Bijbel biedt: Motivatie, Richtlijnen, 

Innerlijke kracht en Vreugde om dit in alle aspecten van je leven uit te werken, binnen én buiten de 

kerk. In Heel Gods Koninkrijk. 

In plaats van dat Jezus kruisiging alleen maar een mooi voorbeeld is van zelfverloochening is het een 

offer dat diep ingrijpt op mijn persoonlijke leven. Paulus schrijft: 

Galaten 6:14 

14  Maar ik-ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, 

waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. 

En het Nieuwe Testament koppelen de schrijvers dit op vele plaatsen aan daadwerkelijke zorg voor 

armen, en aan gerechtigheid. 

 

Beeld van religie in deze wereld is over het algemeen (in Nederland/Europa) niet erg positief. Religie 

veroorzaakt onenigheid en oorlog. Wanneer je zegt dat Bijbel en Gerechtigheid samengaan zullen 

veel mensen je vreemd aankijken en veel zullen het 

een absurde combinatie vinden. 

En tegelijkertijd is er een enorme hang naar 

werkelijke vrijheid, een dorst naar werkelijke 

gerechtigheid… 

Queen  
uit een liefdesliedje: 

vrijbreken uit een benauwde(?) relatie 

I want to break free… 

God knows, I want to break free 

God knows got to make it on my own 



© CCG 15 mei 2016 – Arie Terpstra  3 / 3 

Jesaja 

Jesaja schrijft daar ook al over in Jesaja 44 

3  Ik zal water uitgieten op dorstige grond,  

waterstromen over het droge land.  

Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten  

en mijn zegen over je telgen. 

4  Zij zullen ontkiemen tussen het gras,  

uitbotten als wilgen langs het water. 

5  De een zal zeggen: ‘Ik hoor bij de HEER, ‘ 

de ander zal Jakobs naam gebruiken,  

een derde schrijft op zijn hand: ‘Van de HEER’  

en tooit zich met de naam Israël. 

6  Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrijder,  

de HEER van de hemelse machten:  

Ik ben de eerste en de laatste,  

er is geen god buiten mij. 

7  Wie is zoals ik? Laat hij het woord nemen.  

Laat hij vertellen en aan mij ontvouwen  

wat er te gebeuren stond  

vanaf de dag dat ik de mensheid schiep,  

en laat hij onthullen wat er gebeuren gaat. 

8  Vrees niet, laat de angst je niet verlammen:  

heb ik het je niet vanaf het begin laten horen,  

heb ik het je niet aldoor verteld?  

Jullie zijn mijn getuigen: is er een god buiten 

mij,  

of een andere rots? Ik ken er geen. 

 

Er wordt gesproken over uitgieten van water over dorstig land, God wordt de bron van Levend water 

genoemd, en van het uitgieten van de Geest over Gods volk. Op meerdere plaatsen in het OT, en ook 

Jezus zelf spreekt er van in Johannes als hij zegt  

“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, ”zo zegt de 

Schrift.’ (Johannes 7:38) 

Jesaja spreekt over de Knecht des Heren – Messias die zal komen en het Koninkrijk van God van God 

zal vestigen. Jezus zegt: dat is wat nu gebeurt!! 

Innerlijke vernieuwing door de Geest die is uitgestort, waardoor de ontvanger wordt gezonden, om zelf 

knecht van God te worden. 

Handelingen tot nu 

Wat gebeurde er bij de start van de eerste Gemeente? 

- Wachten 

- Uitstorting van de Geest 

- Kracht van de Heilige Geest op alle levens gebieden 

- Vernieuwing van binnen  - en van buiten 

- Gezondenen om het Goede nieuws te brengen 

- Een doorbraak in werkelijke vrijheid!! (Hoe anders is vrijheid dan we vaak denken vgl liedje van 

Queen) 

 

De Geest die werkelijk mensen vernieuwd, geneest, bevrijd van welke macht dan ook 

De Geest die van ‘losse’ individuen een krachtig volk van God maakt: Gezonden als afgezanten 

van het Nieuwe Koninkrijk 

De Geest zichtbaar aan het werk in iedereen, tot welzijn van de hele gemeente  

De Geest die gaven geeft tot opbouw van de kerk en daarmee de kerk een plek maakt van 

gerechtigheid in deze wereld 

De Geest die het leven ‘heel’ maakt:  

Geen scheiding tussen geestelijk leven in de kerk/MC’s/gezinnen – en dagelijks leven 

thuis/op je werk/school 

 

Ook vandaag hebben wij diezelfde Geest nodig. We geloven dat het een Bijbelse zaak is wanneer 

mensen die tot geloof komen zich laten dopen. We geloven dat vervulling met de Heilige Geest even 

noodzakelijk is: We moeten gedrenkt, gedoopt, vol zijn, vervuld zijn, overvloeien van Gods Geest, 

willen we Gods wek in onze tijd uitwerken. 

Wij hebben de Geest nodig, de wereld heeft Gods Geest nodig!!  Laten we bidden 


