
PINKSTEREN: feest van eenheid, blijdschap en kracht 

 

 

Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Hij geeft eenheid, blijdschap en kracht. 

 

Voordat Jezus terugging naar de Vader, beloofde Hij een andere Trooster te zenden, die overal tegelijk kon 

zijn: de Heilige Geest. Om die Trooster mochten de discipelen bidden. Op de eerste Pinksterdag waren er 

120 mensen aan het bidden in een bovenzaal en hun gebed werd verhoord. Dat lezen we in Handelingen 

2:1-4. 

 

Op datzelfde moment waren er honderdduizenden Joden in Jeruzalem vanwege het joodse Pinksterfeest, 

ook wel het Oogstfeest of Wekenfeest genoemd. Dit feest vindt zeven weken na het Feest der eerstelingen 

plaats. Dat laatste begon op ‘de dag na de Sabbath’ (Leviticus 23:11), dus op de dag die wij zondag 

noemen. Daar moesten zeven volle weken bijgeteld worden en dan kwam je opnieuw uit op een zondag, de 

vijftigste dag. Het Griekse woord ‘pente-coste’ betekent ook ‘vijftigste dag’. 

 

Op die vijftigste dag moest aan de Heer een nieuw spijsoffer geofferd worden, bestaande uit twee 

beweegbroden (Leviticus 23:17 - zij zullen van twee tienden meelbloem zijn, gedesemd zullen zij 

gebakken worden). Het waren eerstelingen voor de Heer. Ook werd de eerste schoof (een bos 

samengebonden graanhalmen) aangeboden aan de Heer. 

 

De aanbieding van de eerste schoof was de aanvang van de oogst. Het Pinksterfeest is de voltooiing 

daarvan. De eerstelingschoof is Christus als de opgestane Heer. Het Pinksterfeest is de opstanding van hen 

die in Christus zijn. Een Oogstfeest waarbij op die eerste Pinksterdag een rijke oogst van bekeerlingen werd 

binnengehaald! 

 

EENHEID 

De Heilige Geest werd uitgestort op die 120 mensen in de bovenzaal. Zij gingen naar buiten om daarvan te 

getuigen en tot hun verbazing hoorden alle mensen buiten ineens dat er werd gesproken in hun eigen taal. 

Wat een feest! Door de Geest kunnen we elkaar weer verstaan! 

 

Al eeuwenlang was er verdeeldheid vanwege de taal, wat begonnen was bij de bouw van de toren van Babel 

(Genesis 11). De mensen wilden voor zichzelf een naam maken. In eerste instantie wilden zij een stad 

bouwen met een toren. Die toren moet erg hoog worden. Dat kan een poging zijn tot hemelbestorming, waar 

we over lezen in Genesis 6 vers 1 tot 4 en later nog in Deuteronomium 1 vers 28. 

 

God zag de torenbouw en zei: “De mensen zijn één in hun streven, nu zal niets van wat zij denken te 

doen onmogelijk zijn.” Dat is de macht van eenheid. Niets is dan meer onmogelijk. Dat God moest afdalen 

om de toren te bezien, geeft wel aan dat zij nog niet ver waren gekomen. Pinksteren is daarom allereerst het 

feest van de eenheid. We kunnen elkaar weer verstaan. De Heilige Geest maakt ons EEN. Hij bewerkt de 

eenheid, en daarmee is opnieuw niets onmogelijk. 

 

BLIJDSCHAP 

Pinksteren is ook het feest van uitbundige blijdschap. In Deuteronomium 16:10-15 lezen we dat de 

Israëlieten tijdens het Wekenfeest uitbundig feest moesten vieren voor het aangezicht van God. Ze moesten 

bedenken dat ze zelf slaven waren geweest, maar nu vrij waren. Ook wij hebben reden tot uitbundige 

blijdschap op het Pinksterfeest. Door de kracht van de Heilige Geest in de Bijbel zie je constant deze lijn: 

toewijding leidt tot zalving, zalving leidt tot heiliging en heiliging maakt dat de heilige God zich met ons kan 

verbinden. Heb je dan nog gebrek aan kracht? 

 

Nu denk je misschien: maar waarom zouden we feestvieren bij de uitstorting van de Geest? Natuurlijk, het is 

fijn dat de Geest gekomen is, maar eigenlijk woont de Heilige Geest al in mij sinds ik een christen werd. De 

Bijbel zegt toch zelf dat niemand kan zeggen: “Jezus is Heer”, dan door de Heilige Geest? 

 



Inderdaad, op het moment dat je je leven aan God geeft, komt de Heilig Geest wonen in je hart. Je kunt de 

Vader, de Zoon en de Heilig Geest niet scheiden. Maar bij de vervulling met de Geest, bij de uitstorting van 

de Heilige Geest gaat het om veel meer. De Heilige Geest wil niet alleen maar kamerbewoner zijn (in je hart), 

maar wil alle kamers van je leven vullen. 

 

ONTVANGEN 

De vraag is dus: wie is de Heilige Geest voor jou? Heb je Hem alleen maar nodig voor wat extra kracht en 

als Helper ten tijde van nood? Of mat Hij de leiding overnemen over je hele leven? Heb je de moed om de 

Heilige Geest ‘de sleutel’ te geven van je ziel? Mag Hij je verstand, je gevoelens en je wil beïnvloeden? Ben 

je bereid bij alle belangrijke dingen die je doet eerst de Heilige Geest te raadplegen? 

 

Dat laatste is precies wat Jezus deed. Zijn hele leven werd bestuurd door de Heilige Geest. Hij werd zelfs 

verwekt door de Heilige Geest (Lukas 1:35). Door de kracht van de Heilige Geest ging Jezus rond: Hij trok 

als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was (Handelingen 10:38). We 

moeten uitdelen, want om die reden hebben we ook ontvangen! 

Jezus bewijst dat een leven dat aan de Heilige Geest is onderworpen veel vrucht draagt en wonderen 

veroorzaakt. In 1 Korinthe 12:7-11 staat: In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de 

gemeente. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door 

diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een goot geloof, de ander de 

gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te 

onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal (in tongen) te spreken of om 

uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, 

die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 

 

DORST 

Hoe ontvang je de Geest? Een voorwaarde is: ‘dorst hebben’, zoals we lezen in Johannes 7, vers 37 tot 

39. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst 

heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” 

zo zegt de Schrift.’ Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest 

was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. 

 

Daarna volgt het vragen om de Geest, in gebed, zoals we lezen in Lukas 11 vers 13: ‘Als jullie dus, ook 

al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel 

dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ 

 

De heilige Geest is een gaven van God. Geen verdienste. Bid daarom om een machtige uitstorting van de 

Heilige Geest! 

 

Bron : Opwekking Magazine Nr 654 van juni 2020 door Kees Goedhart. 


