
 
 
 
                                           Handelingen 2:39 

 

het woord van de week 
 

 

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre 
zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. 

 
Stellen we ons voor, van elf discipelen naar uiteindelijk honderd twintig 
personen in dé bovenzaal. Eendrachtig volhardend in het gebed en dan 
plotseling, op de Pinksterdag, breekt de hemel open! De belofte van de Vader 
wordt werkelijkheid: ‘…eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een 
geweldige windvlaag en vulde het gehele huis… en er vertoonden zich aan hen 
tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en 
zij werden vervuld met de heilige Geest…’ (Hand. 2:1- 4). Kracht, zoals door 
Jezus beloofd (Hand. 1:8), dunamis, dynamiet! Hoe blijkt dit als Petrus zijn 
boodschap brengt als antwoord op de reacties vanuit de samenstromende 
menigte. Op waarschijnlijk de kortste, in elk geval de meest geladen preek ooit 
komen er drieduizend zielen tot geloof! Met het oog op de kern van de 
boodschap - dat Jezus de Christus is - verkondigt Petrus dat de belofte van de 
Vader, de vervulling met de Heilige Geest ook voor hen is. 
 
De (overtuigings)kracht van de Heilige Geest was blijkbaar dusdanig groot en 
intens dat de samengestroomde menigte de boodschap volledig begreep. Had 
Jezus niet gezegd ‘[e]n als Hij komt (de Heilige Geest - jgh), zal Hij de wereld 
overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel’ (Joh. 16:8). Ze 
werden diep in hun hart getroffen, zegt Lucas (vers 37). Overtuigd van zonde, 
gerechtigheid en oordeel vragen zij: ‘Wat moeten wij doen mannen broeders?’ 
Hier wordt duidelijk waartoe Gods Geest ten diepste is gekomen. Petrus gaat 
niet in op de windvlaag, de tongen als van vuur en de gave van het spreken in 
vreemde talen of mogelijke andere uitingen van de Geest, zoals deze later door 
Paulus bijvoorbeeld zijn opgetekend in 1 Corinthiërs 12 t/m 14. De prediking 
van de Christus staat centraal en de daarbij horende belofte van de Geest als 
onderpand van de te verwachten erfenis met als hoogtepunt de bruiloft van het 
Lam.  
 
Helaas wordt in onze tijd te veel de nadruk gelegd - met het gevaar van het 
bizarre en extremen - op de gaven van de Geest. En dan het liefst tot en met het 
meest spectaculaire daarbij, terwijl vergeten wordt dat Hij allereerst kwam en 
komt om te overtuigen en… om uit wat van Jezus is te nemen en dat te 
verkondigen: het Woord! Hoe haaks staat vandaag vaak de boodschap én de 
uiting op wat dat Woord getuigt. Soms zo haaks, dat er zelfs nog maar moeilijk 
van Pinksterzegen gesproken kan worden. De ervaring is te vaak belangrijker 
dan wat Jezus als Gods belofte verkondigd heeft. Indien gij wist van de gave 
Gods…(Joh. 4:10).  
De vrouw bij de bron tegen wie Jezus dit laatst aangehaalde woord sprak, werd 
(ook) overtuigd. Ze zag haar zonde en de twee opties: gerechtigheid of oordeel. 
Ze kiest en beleed Hem als de Koning, de Messias - de Christus, Pinksteren 
vooruit. 
 
Petrus getuigde dat de belofte is voor ‘zovelen de Here God er toe roepen zal’. 
Hij roept, nu. Over de grenzen van Israël en de tijd heen - die verre zijn. Mag Hij 
ook u, jou allereerst overtuigen en als je kiest voor Hem, de Christus, 
vervullen? 


