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pinkstergezinsdienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
 

Preek 
Prediking n.a.v. : Handelingen 2: 12 
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te 
betekenen?’ 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
 
Afgelopen maandagavond hebben we met een tiental gemeenteleden folders in 
brievenbussen in de buurt rondom Bethel gedaan. Dat doen we twee keer per jaar om 
mensen uit te nodigen voor de dienst hier in de kerk. In die folder staat een zinnetje, dat er 
niet om liegt: ‘Wie God níet kent, heeft een leegte van binnen.’ 
Als iemand zoiets onder ogen krijgt, kunnen er twee dingen gebeuren. Of de folder verdwijnt 
‘enkele reis’ oud-papier-bak. Of doet je, ergens nieuwsgierig geworden, hier misschien zelfs 
in de kerk belanden. Iets van die tweedeling heeft ook dat eerste Pinksterfeest waarbij op de 
50e dag Joden kwamen voor gerstenoogstfeest. 
Sommigen in Jeruzalem houden de deur open en vragen zich af: ‘Wat heeft dit toch te 
betekenen?’ Anderen houden meteen de boot af. Door de bijtende opmerking, dat 
uitstorting van de Geest meer met gist(end) werk van druiven te maken heeft. Wat je niet 
kent, maak je dan even belachelijk. Zoiets gebeurde toen én nu! 
En voor de binnenring om de persoon van de Here Jezus was alles ook al niet van meet af 
aan duidelijk. Denk aan hoe leerlingen tot aan voet van het kruis er niets van begrepen: de 
wereld werkt Jezus weg. Toen ze Hem op Pasen als Opgestane zagen, werden ze zélf nog 
bang ook. En op Hemelvaart trekt Jezus Zich terug. 
Daarna krijgen die 120 in bovenkamer te Jeruzalem spoedcursus over Gods Koninkrijk: 
biddend en werkend. Maar wie vult het lege midden nà Jezus vertrek op? En hoe komen wíj 
vandaag de dag aan de Geest? Als warme aanwezigheid van God, waardoor geloof je zomaar 
komt aanwaaien en als een lopend vuurtje gaat? 
Velen denken, dat ze daarvoor eerst zelf een ‘beter mens’ moeten zijn. Of dat er bijzondere 
ervaringen moeten zijn zoals ‘t spreken in tongen. Nee, de Geest is voor al wie zélf God erom 
vraagt. Daarin zijn wij net een radio. Soms zet je hem aan en heb je geen bereik. Het 
makkelijkst is ‘t om te zeggen, dat er géén uitzending is. 
Maar met de uitzending der Geest kunnen we die bewering niet langer volhouden. Dikwijls 
lukt ‘t van ons uit níet om verbinding met God te leggen, omdat we niet goed ‘afgestemd’ 
zijn. Vooral als er géén dorst is naar Hem bij wie stromen van levend water zijn; zijn we als 
flessen, vol van eigen ik, waar het langs héén loopt! 
Pas als Gods grote daden in Christus op voorgrond staan, blijf je van binnen niet langer leeg. 
Word je fijn getuned op de golflengte van de Geest. Is er minder ruis op de lijn: vergeving 
van zonden. Blijf je niet hangen in haat tegen ander. Hoezo léég? Er komt nieuwe energie. 
Die der liefde. Als warme aanwezigheid van God. 
Amen. 
 


