
 

Boodschap Pinksteren 2020 

 

Beste vrienden, ik hoop dat het goed gaat met jullie ondanks de situatie… dat je Gods vrede 

kan ervaren en Zijn aanwezigheid elke dag. 

 

Nu zondag is het Pinksteren wanneer christenen over heel de wereld de komst van de 

Heilige Geest vieren. U kan het verhaal lezen Handelingen 2. Ik raad u aan om zeker uit 

Handelingen te lezen deze week: waarom niet jezelf de uitdaging geven om 1 hoofdstuk te 

lezen elke dag? 

 

3 delen:  

i) Pinksteren in het verleden: wat is historische achtergrond van feestdag?  

ii) Pinksteren nu: wat betekent het voor ons vandaag? 

iii) Pinksteren in de toekomst: wat Pinksteren ons leert over de Gods plannen voor 

deze aarde.  

 

1. Pinksteren in het verleden 

Het woord Pinksteren komt van Grieks: ‘pentekoste’ = 50ste omdat plaatsvindt 50 dagen na 

Pasen. Beiden van deze feestdagen, Pinksteren en Pasen, hebben eigenlijk wortels in Joodse 

feestdagen: namelijk Shavuot (wekenfeest) en Pesach. Pesach = Joden vierden dat God hen 

gered had uit slavernij in Egypte. Shavuot (wekenfeest) = oogst te vieren, moment wanneer 

eerste vruchten van graanoogst werden geofferd aan God in de Tempel in Jeruzalem.  

Reden waarom christenen twee Joodse feestdagen hebben: God koos ervoor om op deze 

dagen bijzondere dingen te doen in heilsgeschiedenis. Jezus stierf aan het kruid tijdens de 

Joodse Pesach en de Heilige Geest is neergedaald op Shavuot. Deze oude Israëlitische 

feesten kregen een nieuwe betekenis, zij werden herinterpreteerd in het licht van de komst 



van de Joodse Messias. Net zoals God de Israëlieten had gered van slavernij op Pesach, 

heeft God de wereld gered van haar slavernij aan de zonde op Pasen. Net zoals Shavuot het 

leven in het beloofde land vierde, een leven in relatie met God en de aarde, zo is Pinksteren 

een moment wanneer christenen de eerste vruchten van een leven met God viert.  

De eerste vruchten van de oogst dat Israëlieten brachten naar Tempel = meer dan gewoon 

teken van dankbaarheid, het was teken van gezonde relatie met God. Leviticus 26: wanneer 

Israëlieten gehoorzaam waren aan het verbond dan zou het land vruchtbaar zijn en zij 

zouden in relatie leven met God. Tegenovergestelde: wanneer niet luisterde naar God en 

zijn geboden -> land geen vruchten voortbrengen. Land = uiterlijke teken zijn van geestelijke 

relatie met God.  

Is het niet iets gelijkaardigs met de Heilige Geest? Wij spreken over de vruchten van de 

Geest… de Heilige Geest is teken dat onze relatie met God gezond is. Iedereen die de Heilige 

Geest ontvangen heeft mag zich een kind van God noemen. ‘De Geest zelf getuigt met onze 

geest dat wij kinderen van God zijn’ schrijft Paulus in Romeinen 8:16.  

Dus was het op die feestdag van Shavuot dat de eerste discipelen de eerste vruchten van 

het nieuwe verbond door Jezus Christus hebben geproefd… zij hebben de Heilige Geest 

ontvangen.  

Dit brengt me tot tweede punt… 

 

2. Pinksteren nu 

Want met Pinksteren is een nieuw hoofdstuk in Gods heilgeschiedenis begonnen. Het 

betekende het einde van sommige dingen en het begin van anderen. Met Jezus zijn dood 

aan het kruis was er geen meer nood aan zonde offers in de tempel. Eigenlijk met Jezus is 

heel de dienst rondom de tempel niet meer nodig. Net voor Pesach, toen Jezus in Jeruzalem 

was… keek hij op naar de tempel en zei: ‘Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem 

laten herrijzen… hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.’  

Wat was de tempel? Boven alles = plaats waar Jahweh koos om Zijn Heerlijkheid, Zijn heilige 

aanwezigheid bekend te maken. Plaats in tijd en ruimte waar hemel en aarde elkaar 



ontmoete. Als je in de nabijheid van God wou zijn en Hem ervaren en leren kennen -> 

tempel in Jeruzalem.  

Dan komt Jezus, over wie Johannes schreef: ‘en het Woord (Jezus) is vlees geworden en 

heeft onder ons gewond (letterlijk: heeft Zijn tent van ontmoeting onder ons geplaatst) -> 

Jezus was dus die tempel – Hij nam functie van tempel over, namelijk om Heerlijkheid en 

heilige aanwezigheid van God bekend te maken.  

Dat is niet alles, want God had nog iets beters in gedachten… met hemelvaart is Jezus 

teruggegaan. Vraag is: waar is Gods aanwezigheid nu dan? Moet ik opnieuw naar Jeruzalem 

gaan om God te ontmoeten? Moet ik naar de hemel gaan? Waar zijn hemel en aarde 

verbonden vandaag?  

Bijbelse antwoord: daar waar twee of drie samenkomen in de naam van Jezus m.a.w. de 

kerkgemeenschap! Wij zijn de tempel geworden. Het is nu onze taak om de Heerlijkheid van 

God bekend te maken. Door de Heilige Geest kunnen wij de heilige aanwezigheid van God 

bekendmaken.  

Hemel en aarde komen samen iedere keer dat christenen in verbinding staan met elkaar. Dit 

zijn heilige momenten wanneer Gods koninkrijk zichtbaar wordt op aarde zoals in de hemel.  

Dit is wat Pinksteren betekent voor ons vandaag: omwille van HG neergedaald is, Gods 

woonplaats is nu in onze harten – Hij is in onze midden – wij zijn de tempel van God.  

Wat een voorrecht en wat een verantwoordelijkheid! Maar ik denk ook onmiddellijk aan het 

feit dat wij momenteel niet fysisch mogen samenkomen. Betekent dit dat wij geen kerk zijn? 

Betekent dit dat wij de aanwezigheid van God niet kunnen bekendmaken? Nee: omdat Gods 

Geest is niet beperkt tot een letterlijk gebouw (kerk is of de tempel in Jeruzalem), wij 

weerspiegelen de Heerlijkheid van God door onze daden, door onze keuzes, door het feit 

dat wij blijven samen te komen via Zoom of alleen als gezin… de HG veranderd ons van 

binnen zodat ons verlangen uit gaat naar het goede, naar wat van God is… en alles wat wij 

doen als gevolg van de aanwezigheid van Gods Geest is een getuigenis over God.  

Maar tegelijkertijd denk ik wel dat er iets momenteel ontbreekt aan onze getuigenis… er is 

een bijzondere kracht (wat je het ook wil noemen) wanneer Gods volk samenkomt in Zijn 

naam om Hem groot te maken. Laten wij dus blijven verlangen naar de samenkomsten. 



 

3. Pinksteren in de toekomst: wat kunnen wij leren over de toekomst vanuit het verhaal van 

Pinksteren in Handelingen 2? 

Heel eenvoudig: dat deze boodschap Gods Overwinning over het kwaad door Jezus is voor 

iedereen. Voor Pinksteren kwam Gods Geest neer alleen op bepaalde mensen en was het 

tijdelijk. Voor Pinksteren was Gods verbond onlosbaar verworven met tempel en etniciteit, 

maar nu: nu is Gods belofte open voor iedereen en overal – jij en ik zijn deel daarvan, en de 

boodschap moet verder verspreid worden tot dat Gods Heerschappij erkent wordt door alle 

volken. Dit is de grote opdracht, om Gods Heerschappij over het kwade bekend te maken, 

en het is aan ons als de kerk die de HG ontvangen heeft om deze opdracht te vervullen.  

 

Afsluiten met volgende vraag: hoe ben jij betrokken bij deze grote opdracht? Wij die de HG 

ontvangen hebben zijn de tempel van God op aarde – wanneer wij in verbinding staan met 

elkaar komen hemel en aarde dichtbij 

3 praktische tips geven om betrokken te geraken bij de grote opdracht: 

1. Bid. Bid elke dag dat Gods Koninkrijk komen moge. Bid met passie en verlangen. Bid 

omdat je het meent, omdat je Gods Heerschappij wilt zien in jouw leven en de levens 

van mensen rondom jou.  

2. Wees gehoorzaam in de kleine dingen: als je s’morgens opstaat maak de keuze om 

die dag te leven voor God en Hem te volgen – terwijl je bezig bent met allerlei dingen 

probeer te luisteren naar de stem van Gods Geest en wees gehoorzaam aan Gods 

stem 

3. Denk na over God, over Zijn plannen voor de wereld en jouw plaats binnen het 

geheel. Lees je Bijbel. Luister naar preken online. Lees goede boeken door mensen 

die juist omgaan met Gods woord. Probeer de wereld te zien zoals God het ziet.   

 

Laten we even moment nemen van stilte en gebed.  

 


