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Pinksteren: de uitstorting van de Heilige Geest! Wat betekent
die gebeurtenis eigenlijk voor ons leven hier en nu? Wat kan
de Heilige Geest voor ons geloofsleven betekenen? En welke
opdracht krijgen wij eigenlijk met Pinksteren? Samen met jou
duiken we het boek Handelingen in om dat te ontdekken!

Dit Bijbelleesplan bestaat uit 7 dagen. Begin elke 
dag met het lezen van de genoemde Bijbelteksten. 
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Wat betekent Pinksteren eigenlijk? Is de uitstorting van de Heilige Geest een
bijzonder geschiedenisverhaal? Of heeft deze gebeurtenis ons misschien nog wat
meer te vertellen? Om dat te ontdekken, gaan we terug naar het begin: het moment
dat de Heilige Geest wordt geïntroduceerd!

We staan aan de vooravond van Pinksteren in Handelingen 1. Jezus kondigt de
komst van de Heilige Geest nóg een keer aan. Want zoals je kon lezen in de tekst
van vandaag, komt Pinksteren niet uit de lucht vallen! De komst van de Heilige
Geest is al lang aangekondigd, bijvoorbeeld in Joël 3. Het is goed om je te beseffen
dat de uitstorting van de Heilige Geest niet een spontaan wonder is, maar een
uitgedacht plan! Maar over welk plan hebben we het dan?

Dat wordt duidelijk als we Jezus’ woorden lezen in Handelingen 1: het gaat over het
plan om het Evangelie wereldwijd bekend te maken. In Handelingen 1 beschrijft
Jezus hoe de Heilige Geest werkt. Hij vertelt dat de Heilige Geest ons kracht mag
geven om te getuigen. Dat is niet een eenzijdige inspanning van de Heilige Geest,
maar vraagt ook iets van ons; want meteen daarna lees je onze opdracht. Jezus legt
uit dat wij moeten getuigen, tot de uiteinden van de aarde!

Eigenlijk geeft Jezus hier Zijn doel op aarde door aan ons; Jezus kwam om te
getuigen van God en toen Zijn taak op aarde volbracht was, gaf Hij deze door aan
ons!

Maar hoe weten we nou of deze opdracht ook nog voor ons geldt? Ik denk dat dit
antwoord simpel is; zolang nog niet iedereen Jezus kent, is deze opdracht nog van
kracht. Wij mogen, ook vandaag, getuigen van Jezus, door de kracht van de Heilige
Geest! Zo mogen wij Gods licht verspreiden op aarde, totdat Jezus terugkomt.

We lezen in Handelingen 1 dus meer dan een aankondiging; we krijgen een
opdracht: getuigen van Jezus liefde en redding in ons leven! Hoe geef jij deze
opdracht vorm in je leven?

Joël 3: 1-2
Handelingen 1:5-8

Dag 1: De aankondiging



Dag 2: De uitstorting
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Luisteren naar de Heilige Geest?
Gods Woord doorgeven aan anderen?
God aanroepen en vragen om vergeving?

Al in Joël wordt de komst van de Heilige Geest aangekondigd… en nu is het zover: Hij komt
zoals voorspeld! De Heilige Geest daalt op wonderlijke wijze neer op de mensen op aarde.
Wat heeft dit bijzondere geschiedenisverhaal te vertellen voor jouw leven hier en nu? 

De mensen die bij dit moment aanwezig waren, ontvingen een prachtig cadeau; ze worden
vervuld met de Heilige Geest. Maar al snel wordt duidelijk dat dit niet een cadeau is om
voor jezelf te houden! Eén van de tekenen waarover we lezen is dat alle mensen opeens in
vreemde talen gingen spreken. Een taal die ze helemaal niet beheersten, spreken ze ineens
vloeiend. Dit is niet zomaar een wonder… Dit laat zien dat we verder mogen kijken dan onze
buren; het Woord van God is voor iedereen! 

Petrus legt dit in zijn toespraak uit door de profetie van Joël aan te halen: in Handelingen 2
vers 16 en 17 lees je een citaat van Joël waarin hij de komst van de Heilige Geest aankondigt.
Hier gaat het over profeteren: de Heilige Geest is gekomen en legt Gods Woord op ons hart,
zodat wij deze kunnen verspreiden. Precies die opdracht waarover we gisteren al
nadachten bij de aankondiging van de Heilige Geest!

Als we verder lezen in dit hoofdstuk, dan komen we er ook achter dat de Heilige Geest ons
meer geeft dan kracht om te profeteren; we lezen over een belofte van redding! In vers 38
en 39 legt Petrus uit dat wij Jezus mogen aanroepen. Wanneer we dit doen, wordt de
Heilige Geest ons geschonken en roept God ons weer tot Zich! Dit is een verwijzing naar
Joël 3: 5. Lees deze nog maar eens een keer. Hierin staat nog duidelijker hoe wij God mogen
aanroepen en dat Hij ons weer tot Zich roept; dit is Zijn belofte voor ons! Een belofte van
redding!

We zien dus eigenlijk drie niveaus: de Heilige Geest geeft jou Gods Woord, zodat jij deze
mag doorgeven aan anderen, én de Heilige Geest inspireert jou om God aan te roepen,
zodat je gered wordt! De Heilige Geest wil je dus verbinden met anderen én met God, zodat
wij allen redding mogen ontvangen! 

In welke van deze stappen mag jij nog groeien? Waar mag je meer aandacht aan geven? 

Denk vandaag eens na over deze vraag en ontdek in het vervolg van dit Bijbelleesplan hoe je
hierin kunt groeien.

Handelingen 2:1-21, 38-39
Joël 3: 5



Dag 3: Gebed om de Heilige Geest
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De afgelopen twee dagen leerde je meer over de opdracht van Pinksteren en de
werking van de Heilige Geest. Maar hoe weet je nou of de Heilige Geest ook in jouw
leven is? Jij en ik kregen geen vlammetjes op ons hoofd…

Het kan een onzeker gevoel geven als je twijfelt of je de Heilige Geest wel hebt.
Misschien voel je wel de wil om over God te spreken, maar weet je niet zeker of je
wel de ingeving van de Heilige Geest hebt ontvangen…

Laten we kijken hoe dat in Handelingen 4 gaat! We lezen een gebed van de
leerlingen om vrijmoedig te spreken, zieken te kunnen genezen en wonderen te
kunnen doen, in de naam van Jezus! De leerlingen vragen hier heel duidelijk om aan
de slag te mogen gaan voor God; en ze vragen het in afhankelijkheid van Jezus. 

Vervolgens worden ze meteen vervuld met de Heilige Geest, wauw! God is vrijgevig
met de Heilige Geest, zodat wij vrijmoedig over Hem kunnen spreken. Dat zien we
hier gebeuren en daar mogen we ook op vertrouwen! 

Wij mogen dat voorbeeld van de leerlingen volgen en in Jezus’ naam bidden om de
kracht van de Heilige Geest. Niet als een soort eenmalig verzoek, maar als een
terugkerend gebed. We mogen hierom blijven vragen! Ook als wij het niet altijd
voelen, mogen we erop vertrouwen dat God ons altijd wil zegenen met de Heilige
Geest. Als wij dan keer op keer vervuld worden met de Heilige Geest, dan kunnen
wij overstromen van Gods liefde! Deze liefde mogen wij uitdelen aan anderen, en zo
wordt Gods licht zichtbaar in de wereld. 

God is vrijgevig, zodat wij vrijmoedig kunnen zijn. Wat betekent dit voor jou? Ben jij
vrijmoedig in het uitdelen van Gods licht en liefde?

Handelingen 4: 23-31



Dag 4: Inzicht door de Heilige Geest
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In het hartverscheurende Bijbelgedeelte van vandaag lezen we over Stefanus, de
eerste martelaar van de kerk, en hoe hij sterft. In het gedeelte dat hieraan vooraf
gaat, kun je lezen hoe Stefanus zich verdedigt voor zijn daden, maar het helpt niets.
Hij wordtschuldig bevonden; de omstanders vatten zijn woorden op als
godslastering en stenigen hem daarvoor. 

Maar voordat hij sterft, krijgt hij een bijzondere ingeving van de Heilige Geest. De
Heilige Geest geeft hem een kijkje in de hemel en Stefanus ziet zelfs Jezus daar! Zo
gaf de Heilige Geest hem een inzicht dat zijn geloof bevestigde. Hierdoor kon hij
sterven in geloof. Hij roept Jezus nog aan om zijn geest te ontvangen, zoals de
Heilige Geest ons inspireert Jezus aan te roepen. Hier merk je hoe de Heilige Geest
werkzaam is in Stefanus’ geloof en redding. Zelfs als hij gestenigd wordt, is zijn
geloof nog zo groot, dat hij genade vraagt voor zijn moordenaars. Wauw, volgens mij
laat dit de vrede zien die God, door de Heilige Geest, geeft!

De Heilige Geest schenkt ons de waarheid, die ons vrijzet! Sta jij wel eens stil bij wat
de Heilige Geest jou duidelijk wil maken? Zoals de Heilige Geest een inzicht gaf aan
Stefanus, zo heeft Hij misschien ook wel een boodschap voor jou en mij. Die
boodschap overbrengen kan op vele manieren… Ben jij daar alert op? L, maar ben jij
wel aan het luisteren? Luister jij wel?

Ik wil je uitdagen om de komende week eens bewust je oren en ogen open te
houden voor de boodschap van de Heilige Geest. Welke Bijbelteksten kom je tegen?
Welk lied ligt er op je hart? Welk inzicht krijg je tijdens het bidden? Schrijf het op, en
bid om wijsheid om Gods stem te verstaan.

Handelingen 7: 54-60



Dag 5: Gaven van de Geest

wijzijnlume.nl @wijzijnlume

De afgelopen dagen dachten we na over Gods opdracht voor ons en dat de Heilige
Geest ons hierbij helpt. Maar hoe ziet dat er nou uit? Hoe werkt de Heilige Geest
door jou heen? Wat nou als je bijvoorbeeld geen goede spreker bent?

In Handelingen 10 lezen we hoe de getuigenis van Petrus leidde tot de vervulling
met de Heilige Geest van de luisteraars. Meteen gingen zij God prijzen en ze kregen
de gave van klanktaal! Deze bijzondere uiting van geloof trok veel aandacht en zo
werden ook de luisteraars zelf getuigen van God. Dit patroon van ontvangen en
doorgeven kun je zien als de beweging van licht door de wereld, een beweging waar
wij onderdeel van mogen zijn! Deze beweging van licht wordt mooi beschreven in
Efeziërs 5: 8-9: “Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid
voort en gerechtigheid en waarheid.”

In dit verhaal lees je een voorbeeld van een gave die de Geest kan geven. Als je 1
Korintiërs 12: 4-11 ernaast legt, dan zie je dat de Heilige Geest nog meer gaven kan
schenken. De gaven, ofwel talenten, die de Heilige Geest geeft, kunnen erg
verschillen, maar ze komen allemaal van dezelfde God. Wij kunnen dus ook niet
zeggen dat je als christen een goede spreker moet zijn, want misschien is Gods plan
voor jou wel dat je heel praktisch zijn liefde uitdeelt. 

Wat bemoedigend om te lezen! We hebben allemaal verschillende talenten, maar
állemaal kunnen ze worden ingezet voor God! Welke talenten kreeg jij? En hoe kun
je deze inzetten voor God? Denk hier eens over na…

Kom je er niet helemaal uit? Doe eens de test van Lume om jouw geloofsdeeltaal te
ontdekken! Je vindt 'em op www.wijzijnlume.nl/jouwtaal 

 

Handelingen 10: 34- 48
1 Kor. 12: 4-11

http://www.wijzijnlume.nl/jouwtaal
http://www.wijzijnlume.nl/jouwtaal
http://www.wijzijnlume.nl/jouwtaal


Dag 6: Gezonden worden
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Welk talent kun jij inzetten voor God? Die vraag stelde ik je gisteren. Misschien denk
je er wel gelijk achteraan; maar wáár wil God mij dan aan het werk hebben? Deze
vraag heb ik mezelf vaak gesteld, misschien herken je dat wel… Hoe weet je waar
God je wil hebben? 

In het Bijbelgedeelte van vandaag, lezen we hoe Barnabas en Saulus heel concreet
uitgezonden worden door de Heilige Geest. Waarschijnlijk sprak de Geest hier via
één van de profeten. Het is een bijzonder moment; hier wordt een belangrijke
beslissing genomen over de verspreiding van het evangelie, maar voor het eerst niet
door de apostelen of de gemeente. De Heilige Geest geeft hier hele concrete
aanwijzingen over wáár Barnabas en Saulus het evangelie moeten verspreiden. 

Heb jij wel eens meegemaakt dat je werd gestuurd door God voor een concreet
doel? Heb je hier al wel eens voor gebeden? In de tekst lezen we dat de profeten en
leraren aan het bidden waren toen de Heilige Geest hen deze opdracht gaf. Zo
mogen wij ook in ons gebed vragen om Gods leiding en ook wijsheid om dit te
verstaan!

Het risico is dat we Gods aanwijzingen links laten liggen, omdat we ze niet echt
zien. Heb jij oog voor hoe God met jou communiceert? Dit kan door gebed, door de
Bijbel, door gesprekken met anderen, door een ingeving, etc.

Waar wil God jou heen sturen? Ik daag je uit om vandaag te bidden voor Zijn sturing
en voor wijsheid om Zijn stem te verstaan. Durf jij te gaan waar Hij jou zendt, ver
weg of dichtbij?

Handelingen 13: 1-5
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Wat is Gods plan met mij? Stel jij jezelf die vraag wel eens? Wat zou het makkelijk
zijn als we allemaal een compleet uitgewerkt plan meekregen voor onze tijd hier op
aarde. Helaas is dit niet helemaal het geval, maar we worden ook niet compleet
zonder richting achtergelaten…

In Handelingen 13:47 leggen Barnabas en Paulus hun werk uit door te verwijzen naar
een uitspraak van Jesaja. Hier zie je, bijna in dezelfde woorden als in Jesaja, de
opdracht terug om een licht te zijn voor de wereld. Maar wat betekent het nou om
een licht te zijn? En wat heeft de Heilige Geest daarmee te maken?

Denk eens terug aan dag 1 en 2 van dit Bijbelleesplan. Toen bespraken we dat we bij
Pinksteren de opdracht krijgen om te getuigen, en dat de Heilige Geest het Woord
geeft om vervolgens weer uit te delen. Bij ‘getuigen’ en ‘het Woord uitdelen’ denk je
waarschijnlijk vooral aan spreken over God. Maar een licht zijn gaat verder dan dit!
Je kunt ook een getuige van God zijn door Zijn liefde uit te dragen in je leven! Op de
plek waar Hij jou heeft geplaatst, met de talenten die jij kreeg. Wij zijn de handen en
voeten van Jezus hier op aarde!

Wanneer je Jezus volgt, mag je weten dat Zijn licht in jou is! Lees Johannes 8:12 er
maar op na. Als jij blijft bidden om de Heilige Geest en met Hem vervuld wordt, dan
mag je overstromen van Gods liefde en licht. Je mag overstromen van liefde en
geloof, en zo invulling geven aan de opdracht die wij krijgen met Pinksteren. 

Sterker nog, God heeft jou bestemd om licht te zijn! Dat is hoe jij bedoeld bent. Jij
bent bedoeld om te stralen. Dit kan in elk aspect van je leven, want de Heilige Geest
gaat met je mee!

Pinksteren was het startschot, nu mag jij gaan. 

Dag 7: Bestemd tot licht
Handelingen 13:47 
Jesaja 42: 6 & Jesaja 49:6 

Kijk op www.wijzijnlume.nl voor meer inspirerende verhalen,
bemoediging en tips. 


