Handelingen 2:1-4 – De Geest
brengt Jezus in je hart
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen
wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com.
Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.
Liturgie
Zingen: Psalm 87 : 1, 3 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Gezang 102a : 1(NL), 2(Fries), 4(NL) en 5(Fries)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Handelingen 2 : 1 – 13
Zingen: Opwekking 575 : 1(Engels), 2(NL), 3(NL) en 4(Engels)
Preek over Handelingen 2 : 1 – 4
Zingen: Psalm 67 : 1, 2 en 3
Kinderen terug
Kinderlied
Lezen wet
Zingen: LvK Lied 477 : 1 en 2
Gebed
Collecte

Zingen: GKB Gezang 64 : 1, 2 en 3
Zegen

Preek: de Geest brengt Jezus in je
hart
Inleiding
dia 1 – duif
Wat is er nu zo bijzonder aan Pinksteren?
Misschien ligt het aan mij, dat zou zomaar kunnen,
maar ik heb bij Pinksteren nooit zo’n feestelijk gevoel.
Het is het zoveelste feest in de rij,
en dan ook nog behoorlijk vaag: ‘de uitstorting van de Heilige
Geest.’
Kerst en Pasen, dat zijn pas feesten.
De geboorte van Jezus en zijn opstanding,
dat zijn prachtige verhalen die je direct voor je kunt zien.
Maar Pinksteren?
Er zijn heel veel bekende liederen voor Kerst en Pasen,
maar voor Pinksteren zijn er veel minder.
O ja, het is wel een indrukwekkende gebeurtenis,
ik had er graag bij willen staan,
maar wat moet je er nu mee?

Waarom is Pinksteren voor ons een feest?
dia 2 – leren lezen
Ik vergelijk het maar met leren lezen.
Dat is ook echt een feest, dat vond ik tenminste wel.
Eerst zie je allemaal gekke kriebels op papier,
en je hebt geen idee wat je daar mee moet.
Ik vond letters razend interessant, maar ik snapte er nog
niets van.
Totdat ik leerde lezen.
Opeens snap je het:
die letters zijn allemaal anders, en als je ze aan elkaar
plakt, krijg je woorden!
En dat is zo leuk, dat je alle letters wilt zien.
Aan tafel vraag je dan ook niet of je de boter mag,
maar de ‘dieet light’… Irritant!
dia 3 – puzzel
Of je bent bezig met een puzzel,
zo’n mooie legpuzzel waarop van alles te zien is,
en je zit al een half uur naar de puzzelstukjes te staren.
Je komt maar niet verder.
Alle stukjes heb je al drie keer nauwkeurig bekeken,
maar het lukt gewoon niet.
En opeens zie je het, en kun je het ene na het andere stukje

leggen!
Dan heb je de slag te pakken.
dia 4 – het kwartje valt
Zoiets gebeurt met Pinksteren.
De leerlingen van Jezus hebben een paar jaar met hem
opgetrokken,
maar ze snapten hem steeds niet.
Opeens verandert dat, ze krijgen de geest, het kwartje valt.
‘O, dus dat bedoelde Jezus! Aha.’
Ze wisten altijd al dat Jezus bijzonder was,
maar nu valt alles wat Jezus heeft gedaan en gezegd op zijn
plek.
Opeens is geloven niet ingewikkeld meer,
maar willen ze niets liever!
Het is hun hart gekomen.
Dat is Pinksteren.
Het is alsof je een jongen al jaren kent,
en opeens zie je iets in hem wat je al die jaren niet gezien
hebt,
en wordt je verliefd.
Het is alsof je duizenden Volvo’s hebt zien langsrijden,
maar sinds je er zelf een hebt, elke Volvo nakijkt.

1. Verlangen naar de Geest
dia 5 – verlangen naar de Geest
Ze waren bij elkaar, de leerlingen van Jezus.
Niet alleen Jezus’ beste vrienden,
het was een groep van ongeveer 120 mensen.
Sinds Jezus naar de hemel was gegaan,
waren ze veel bij elkaar geweest.
Eigenlijk elke dag waren ze wel samen.
Jezus had toen tegen hen gezegd dat ze naar Jeruzalem moesten
gaan,
en dat ze daar moesten blijven wachten totdat de heilige Geest
zou komen.
En dat hebben ze gedaan.
dia 6 – bidden
Zo zijn ze ook vandaag bij elkaar.
Vol spanning zitten ze te wachten:
wanneer zal de heilige Geest komen, en wat zal er dan
gebeuren?
Ze hebben het erover met elkaar,
en ze bidden voortdurend.
Ook al weten ze nog niet wat hen zal overkomen,
ze willen graag dat de Geest komt.
Ze missen Jezus, en klampen zich vast aan zijn belofte:

‘jullie hoeven niet lang te wachten, dan komt de heilige
Geest.’
Was het maar alvast zo ver.
dia 7 – verlang jij ook naar de Geest?
Die groep van leerlingen, zij verlangen er echt naar.
Ze willen niets liever dan die Geest ontvangen.
En dat vind ik wel een mooie spiegel.
Verlang jij net zo naar die heilige Geest als die leerlingen?
Kijk je daar echt naar uit, kun je daar vurig voor bidden?
Wil je graag dat de heilige Geest ook jouw leven zo helemaal
vult?
Daarmee bedoel ik niet dat de heilige Geest er is
voor een soort superchristenen die altijd enthousiast zijn,
en dat andere christenen meer van de Geest zouden moeten
hebben.
Zonder de heilige Geest kun je helemaal geen christen zijn.
Maar die Geest, die is wel spannend.
Als je net als die leerlingen naar hem verlangt,
dan kan die Geest je leven ook op z’n kop zetten.
Je kunt je dan niet vastklampen aan dingen die voor jou veilig
zijn,
want de Geest vult je hart: hij neemt je helemaal over.
En wat er dan allemaal gebeurt, daar gaan we zo verder naar
kijken,

maar houdt die vraag daarbij maar in het achterhoofd:
Verlang ik ernaar dat de Geest mij ook vult?

2. De Geest komt wanneer hij wil
dia 8 – Geest komt
En dan, plotseling, is het zover.
De leerlingen horen het geluid van de wind,
en ze zien een soort vlammen:
het wachten is voorbij.
Nu gaat de heilige Geest hen echt vullen.
Het is goed dat ze zich daar tien dagen op hebben voorbereid.
Dat ze het er met elkaar over hebben gehad en dat ze hebben
gebeden.
Het is goed om er klaar voor te zijn.
Maar het is niet zo dat zij bepalen wanneer de Geest komt.
Dat de Geest komt als zij maar hard genoeg bidden,
en als zij maar hevig genoeg naar hem verlangen.
dia 9 – Geest is God
Er staat dat de Geest plotseling komt.
De leerlingen hopen er wel op, maar ze hebben er geen controle
over.
De Geest komt wanneer hij het zelf wil.
Wanneer hij zelf vindt dat het er de tijd voor is.
Hij laat zich niet dwingen om te komen.

Want hij is de Geest van God.
Er staat ook dat hij uit de hemel komt:
de Geest komt van God, hij ís zelfs God.
En dat blijft hij.
Ook al komt de Geest in de harten van mensen, hij blijft God.
Je kunt er niet zelf voor kiezen om de heilige Geest in je
hart te nemen.
Dan zou je namelijk macht over God hebben.
De heilige Geest overkomt je.
Je mag daar om bidden, net zo als de leerlingen,
maar hij moet zich aan jou geven, niet andersom.
En dan staat er eigenlijk heel kort:
‘en allen werden vervuld van de heilige Geest’.
Dat klinkt behoorlijk geheimzinnig.
Wat gebeurt er dan precies?
Wat hebben die leerlingen toen ervaren?
En ben ik zelf ook vervuld van de Geest?
Voordat de Geest komt, zijn er twee tekens: wind en vuur.
Die twee laten wat zien over wat dat is:
vervuld worden door de heilige Geest.

3. Vuur van bezieling
dia 10 – vuurtongen

En ik begin maar met de laatste: vuur.
Op de hoofden van de leerlingen komen een soort vlammen.
Dat moet toch wel een bijzonder gezicht zijn geweest.
Alleen al als je het ziet, zou je het er al warm van krijgen.
En dat is het ook precies: de Geest laat je hart branden voor
Jezus.
dia 11 – kampvuur
Denk maar aan een groot kampvuur.
In een koude nacht kun je bij een kampvuur warm blijven.
Als je dicht bij het vuur staat voel je het gewoon stralen.
Terwijl je achter je nog de kou kunt voelen.
De heilige Geest kun je met zo’n vuur vergelijken.
Maar hij is geen vuur waar je bij kunt gaan staan,
maar een vuur dat in je komt.
dia 12 – nu pas begrijpen
Dat is wat Petrus en de andere leerlingen ervaren.
Ze hadden veel van Jezus meegemaakt,
ze hadden jarenlang aan zijn lippen gehangen.
Maar ze hadden Jezus nog nooit echt begrepen.
Vlak voordat Jezus naar de hemel ging, vroegen ze nog:
‘wordt u nu binnenkort koning van Israël?’
Terwijl dat nooit heeft bedoeld.
Wat een enorme verandering is er bij die leerlingen!

We hebben niet het hele hoofdstuk gelezen,
maar in het vervolg houdt Petrus een lange toespraak.
Hij vertelt over Jezus, over hoe de hele bijbel over Jezus
gaat,
dat Jezus de Zoon van God is en de beloofde Messias.
‘Zegt Petrus dit?!’
Je zou hem haast niet meer herkennen.
Petrus is een ander mens geworden.
En dat geldt voor die andere leerlingen net zo goed.
Nu pas gaan ze begrijpen wat Jezus hen al die tijd heeft
verteld.
Ze denken weer terug aan al zijn woorden,
en horen er nu hele nieuwe dingen in.
Alles valt op zijn plek.
En ze zijn razend enthousiast van wat ze nu ontdekt hebben.
dia 13 – hart branden
Dat is dus de heilige Geest.
Hij zorgt ervoor dat je gaat begrijpen wie Jezus is.
Dat de puzzelstukjes op hun plek vallen.
En dan niet alleen in je hoofd,
dat je kunt beredeneren hoe het allemaal zit,
maar vooral ook in je hart.
De heilige Geest zorgt ervoor dat je kunt zeggen:

‘Jezus, u bent zo geweldig, ik wil bij u horen!’
Geloven in Jezus is dan iets heel anders dan veel feitjes
weten.
Je kunt heel veel van de bijbel weten,
maar toch niets van Jezus begrijpen, net zoals die leerlingen.
De profeet Jesaja heeft het erover dat je blind kunt zijn ook
al heb je ogen,
en doof, ook al heb je oren.
Je weet het allemaal wel ongeveer, maar het landt niet.
Zonder de heilige Geest heb je niets aan de bijbel.
Dan is het nutteloze kennis, misschien goed voor een potje
Triviant.
Maar de Geest zorgt ervoor dat je hart gaat branden voor
Jezus.
Want de Geest laat je zien dat Jezus er ook voor jou is.
Maar kun je van jezelf dan zeggen dat je de Geest hebt?
Voor die leerlingen op de eerste Pinksterdag valt eindelijk
het kwartje.
Maar ik denk niet dat iedereen hier een moment kan aanwijzen
waarop hij het opeens begreep.
Ik zelf ook niet, dat is langzaam gegroeid.
Maar ook dat is de heilige Geest.
Als je van Jezus houdt, dan doet de heilige Geest dat.
Misschien merk je wel helemaal niet zoveel van de Geest.

Maar bedenk wel dat de Geest je hart niet voor zichzelf warm
maakt,
maar voor Jezus.
Hij wil je enthousiast maken voor Jezus.
De Geest zelf hoeft niet zoveel aandacht.
Petrus heeft in zijn toespraak ook nauwelijks over de Geest,
hij heeft het juist over Jezus.

4. Wind die in beweging zet
dia 14 – wind
Het andere teken bij de komst van de Geest, is het geluid van
de wind.
En wat wind is, dat heb ik het afgelopen half jaar wel
geleerd…
Ik ben opgegroeid in Hoogeveen,
midden tussen de bossen van Drente.
En bossen houden de wind heel goed tegen.
Echt hard waaien, dat doet het daar niet zo vaak.
Tegenwind maakt niet zo veel uit.
dia 15 – fietsen
Hier in Franeker is dat toch wel een beetje anders.
Vorige week, op de gemeentedag, heb ik gefietst.
Het was een mooie tocht.
Schitterend, om op de dijk te staan en Terschelling te zien

liggen.
Dat voelt voor mij alsof ik op vakantie ben.
Maar wat een wind staat hier zeg!
Met de wind tegen is het echt hard werken.
Maar met de wind mee hoef je nauwelijks nog te trappen.
De wind zelf zet je al in beweging, zo sterk is die.
dia 16 – verandert
De heilige Geest is zoals de wind.
Het grappige is dat in het Grieks en het Hebreeuws
zelfs het woordje voor ‘Geest’ en voor ‘wind’ hetzelfde is.
De Geest is zoals de wind die je in beweging zet.
Hij zorgt er niet alleen maar voor dat je in je hart
enthousiast voor Jezus wordt,
hij zorgt er ook voor dat je verandert.
En dat woordje, dat ‘Geest’ en ‘wind’ betekent,
heeft nog een betekenis: adem.
De Geest is zoals de adem van God:
hij maakt ons levende mensen.
dia 17 – door Jezus’ ogen kijken naar jezelf
Want als je Jezus hebt leren kennen, blijft niets hetzelfde.
Als de Geest je vervult, verandert er echt wat.
Dan mag je door Jezus’ ogen naar jezelf gaan kijken.
Hij houdt van je om wie je bent.

Voor hem hoef je niet je best te doen voor een goed imago.
Heb je geen haantjesgedrag nodig om zichtbaar te worden.
Jezus ziet je wel.
Je imago, je trots, je vertrouwen op jezelf, je hebt het niet
meer nodig.
Jezus is genoeg.
Dat wil de heilige Geest je laten ervaren.
dia 18 – naar anderen
Wat ook verandert, is hoe je naar anderen kijkt.
Ook dat mag je doen door Jezus’ ogen.
Jezus, die altijd vol liefde naar mensen keek.
Die niet bedacht hoe hij er zelf beter van kon worden,
maar hoe andere mensen beter van hem konden worden.
Dat gaat zo ver dat je zelfs je vijanden kunt liefhebben.
De heilige Geest wil je veranderen, in beweging zetten.
Dan kun je dingen doen die je eerst voor onmogelijk had
gehouden.
Hij wil je helpen om Jezus te volgen.
Een frisse wind in je leven laten blazen.

5. Iedereen moet van Jezus horen
dia 19 – iedereen moet van Jezus horen
De leerlingen van Jezus worden zo echt andere mensen,
en ik hoop dat je daar iets van jezelf in kunt herkennen.

Hun hart gaat branden voor Jezus, eindelijk valt alles op zijn
plek.
Ze worden in beweging gebracht en willen Jezus in alles
volgen.
En dan gebeurt er nog iets bijzonders.
Ze kunnen het niet meer voor zichzelf houden.
dia 20 – talen
Het was die dag druk in Jeruzalem.
De straten waren vol met mensen.
Zij horen ook dat geluid van de wind, en komen er op af.
Al snel staat er een grote groep mensen bij het huis waar de
leerlingen zijn.
En dan beginnen de leerlingen te vertellen over Jezus.
Het gekke is: ze spreken allemaal verschillende talen,
talen die ze zelf niet eens kennen!
Alle talen klinken door elkaar heen,
je zou denken dat je door alle herrie er geen touw meer aan
vast kunt knopen,
maar iedereen kan het verstaan.
Nu de leerlingen de heilige Geest hebben gekregen,
moet iedereen van Jezus horen!
dia 21 – Jezus kennen
In het hele bijbelboek Handelingen gaat dat door.
Iedereen moet van Jezus horen,

dat is wat de heilige Geest doet.
En dan gaat ook over wonderen en bijzondere tekenen,
over genezingen en over het uitdrijven van demonen,
maar dat is niet het belangrijkste.
Het belangrijkste is dat Jezus overal bekend wordt gemaakt.
Die wonderen kunnen daarbij helpen,
daarom gebeuren ze ook en kunnen ze ook vandaag gebeuren,
maar het gaat om Jezus!
Denk niet dat je de Geest alleen maar hebt
als je in tongen kunt spreken en mensen door gebed genezen
worden.
Het is mooi als die dingen gebeuren,
maar het gaat erom dat Jezus bekend wordt gemaakt.
Dat is ook wat Petrus in zijn toespraak doet.
Alle angst die hij had is verdwenen,
hij praat nu openlijk over Jezus.
Hij roept mensen op:
‘neem Jezus aan als je Redder en Heer.
Dan zul je de Geest ontvangen.’
En die Geest zorgde ervoor dat op die dag 3000 mensen tot
geloof kwamen.
Laten we, net als Petrus, niet bang zijn voor mensen,
maar ons laten leiden door de Geest.

Amen.

