Schriftlezing: Num. 11:26-30, Hand. 2:14-21
Tekst: Hand. 2:16-18. Thema: Iedereen een profeet.
Zingen: Ps. 118:7 en 12, Ps. 119:3, Ps. 119:7 en 86,
Ps. 126:1 en 3, Ps. 45:1
Hoofdpunten van de preek
De Heilige Geest maakt van de gelovigen profeten.
Zij hebben iets gezien! Mozes verlangde ernaar
(Num. 11), Joël profeteert erover (Joël 2) en met
Pinksteren is het zover.
Belofte vervuld: de Geest uitgestort
Petrus verbindt de gebeurtenissen aan de profetie
van Joël, dit is wat voorzegt is voor ‘daarna’ (Joël
2:28), d.w.z. het laatste der dagen!
Zo ver is het nu, met Pinksteren. De laatste dagen
zijn daarmee aangebroken, d.w.z. de laatste fase
van de wereldgeschiedenis.
God heeft van Zijn Geest uitgestort. Uitstorten is iets
overvloedigs, meer dan nodig. Het wordt niet minder
maar meer. De stroom van de Geest droogt niet op.
De Geest is niet langer voorbehouden aan speciale
mensen met een speciale opdracht, maar iedereen
mag en zal die Geest ontvangen: de 120, de 3000
die zich bekeren.
Joël en Petrus noemen allerlei onderscheidingen,
man en vrouw, jong en oud, om uitdrukking te geven
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dat alle soorten mensen en groepen worden tot
Gods dienaren en dienaressen (2:18).
Profeten en visioniars
De Geest maakt ons tot profeten en visionairs.
Wat doet een profeet? Een profeet is stem van God
en verkondigt Gods grote daden. Precies zoals
Petrus e.a. doen op de Pinksterdag (2:11).
De Geest maakt ons zo’n stem, waardoor anderen
met God en Zijn grote daden in aanraking komen/
ermee geconfronteerd worden (de stem is ook een
tegenstem).
De Geest geeft ons – indien nodig – profetisch
inzicht om de tijd en de omstandigheden waarin we
leven te duiden.
De Geest doet ook visioenen zien en dromen
dromen. Zweverig? Maar Petrus in Hand. 10 en
Johannes op Patmos dan? De Geest leidt ons.
De Geest geeft ons zicht op de Geestelijke
werkelijkheid van het koninkrijk van God. Het uitzicht
op een nieuwe hemel/ aarde (wat in de wereld
ontbreekt). De dromen van de Geest zijn en worden
werkelijkheid.

