Schriftlezing: Joël 2:28-32 en Hand. 2:14-21, Tekst:
Hand. 2:19-21. Thema: de Geest als werker van het
laatste uur. Zingen: Ps. 118:12 en 13, Ps. 86:3, Ps.
119:25, 47 en 86, Ps. 98:3 en 4, Ps. 143:10

De indrukwekkende en alarmerende signalen willen
iedereen die de Naam van de Heere aanroept
troosten en bemoedigen. Hou vol. Je Redder komt
echt, maar dan als Rechter…

Hoofdpunten van de preek
Met de uitstorting van de Heilige Geest
komt Joëls profetie tot vervulling. De
laatste fase van de wereldgeschiedenis is
aangebroken.

De signalen waarschuwen de wereld die Jezus (nog)
niet als Heer’ erkent. Buig voor je gebroken wordt.

Eindsignalen [2:19-20]
Pinksteren heeft alles met de eindtijd te
maken. Het werk van de Heilige Geest
voltrekt zich onder de spanning van de
naderende ‘dag des Heeren.’
Deze dag brengt behoud of doet definitief
verloren gaan. De evangelieverkondiging
is verre van vrijblijvend. De eindsignalen
klinken al.
De Heere kondigt Zijn komst al aan door wonderen
en tekenen. De schepping en het wereldgebeuren
reageren op Jezus’ komst. Satan roert zich des te
heviger, wetende dat zijn tijd kort is.
Hoe heftig de tekenen zijn (de aanblik van het
slagveld, de dreiging van de schepping), het zijn
tekenen die de Heere uiteindelijk geeft.
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Definitief behoud [2:21]
Een geweldige belofte klinkt tegen de
achtergrond van de eindsignalen.
Zekerheid ‘en het zal zo zijn.’ De signalen
kunnen beangstigen, maar de verlossing is
gegarandeerd.
De verlossing is voor elk mens
toegankelijk. Niemand wordt bij voorbaat
uitgezonderd. Wie ook maar de Naam
aanroept…
Het evangelie is zo duidelijk dat elk mens het kan
begrijpen: redding ligt in één Naam. Aanroepen
betekent Jezus als Heere erkennen. Geen ‘last
minute escape’, maar een kernmerk van de
gelovigen (Hand. 9:14).
Zaligheid. Iedereen die de Naam aanroept zal zalig
(d.w.z. behouden) worden. Het ultieme doel van
Gods werk van het geloven (1 Pe. 1:9). Je
bestemming en geluk vinden in God.

