
 

Handelingen 1:8 
 

…maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u 
komt, en gij zult mijn getuigen zijn…   

 
 

Tijdens één van zijn verschijningen na zijn Opstanding had Jezus al gezegd dat 
Hij de belofte van zijn Vader op zijn volgelingen zou doen komen en zij zó 
bekleed zouden worden met kracht uit de hoge (Luc. 24:49). Dat deze belofte 
niet alleen voor de toenmalige discipelen gold, blijkt uit de rede van Petrus op 
de Pinksterdag: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van 
Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen 
Geestes ontvangen. 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. (Hand. 
2:38,39). Het 'zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal' zegt in deze 
voldoende, terwijl het 'en gij zult' een eind maakt aan mogelijke onzekerheid op 
dit punt. De inhoud van het gekozen tekstvers voor deze week is dus ook voor 
u en mij bedoeld: 'gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u 
komt'. Hebt u die kracht ontvangen? Is Pinksteren voor u een feitelijkheid die 
zich dagelijks doet gelden? 
 
Wanneer Jezus spreekt over 'kracht ontvangen' en dit in ons tekstvers wordt 
herhaald en bijvoorbeeld ook Paulus in relatie tot de heilige Geest spreekt over 
een 'met kracht gesterkt worden' waar doelt dit dan op? Alleen maar op de (nog 
steeds actieve) gaven van de heilige Geest? Of gaat de bedoeling verder? 
 
Wanneer we het boek Handelingen doornemen, dan valt vooral op dat na de 
uitstorting van de heilige Geest er bij de volgeling van Jezus Christus sprake is 
van een uitzonderlijke vrijmoedigheid - er is kracht te vinden in spreken en 
optreden, hun getuigen. Bovendien doet deze kracht zich gelden in relatie tot 
het Woord, dat wil zeggen er wordt in die omstandigheden consequent 
teruggekoppeld naar het Woord van God. Gods Geest neemt in die zin, zoals 
Jezus had beloofd, uit het zijne. En dan blijkt dat getuigenis dusdanig met 
kracht geladen dat het  - in welke zin ook - effect sorteert. Het getuigenis levert 
namelijk vrucht of… vervolging op! Niet voor niets vervolgt het gekozen 
tekstwoord met 'en gij zult mijn getuigen zijn'. Maar juist dan: kennen wij nog 
de kracht zoals beloofd? Is er met andere woorden nog ruimte voor Gods 
Geest en dús voor zijn Woord? Of passen we dat Woord liever naar eigen 
smaak aan deze tijd aan? Laten we eerlijk zijn, als er ooit een tijd is geweest 
waar de volheid van Gods Geest nodig is, dan is het wel de onze. Wie durft 
immers nog radicaal het Woord onversneden te verkondigen? Als dat gebeurt, 
dus in de kracht van Gods Geest, dan zal dat getuigenis ook nu vrucht of 
vervolging opleveren! Geen loze vrucht, het leegvissen van andermans vijvers 
bijvoorbeeld, zoals gebeurd door de megakerken in ons land, maar vrucht in de 
zin van bekering en het zich onderwerpen aan het gezag van het Woord van 
God - en dat juist ook als het gaat om wat wij samenvatten onder 'ethische 
zaken' en dan weet elk kind van God drommels goed waarover het dan gaat. 
Dan blijkt er helaas te veel gebrek aan kracht! Toch staat nog steeds: voor u is 
de belofte. Maar wil ik de prijs betalen? 


