Schriftlezing: Handelingen 2:1-4, 14-36. Tekst:
Hand. 2:33 Thema: Wat er met Pinksteren te zien en
te horen is. Zingen: Ps. 118:8 en 12, Ps. 143:10, Ps.
45:1 en 2, Ps. 119:3, 9 en 86, Gez. 5:3
Hoofdpunten van de preek
Met Pinksteren is er veel te zien en te horen! Petrus
laat door de Heilige Geest weten wat er te zien is:
De Heere is verhoogd
De toespraak van Petrus is opvallend vol van
Bijbelwoorden die vervuld worden door Christus. De
Heilige Geest Zelf komt minder ter sprake en alleen
passief.
Toch is de Heilige Geest juist nu hoogst actief. Hij
geeft – dit publiek – oog voor de vervulling van de
schriften en voert (ook op andere manieren) de
wereld steeds naar Christus.

ook zien dat de Heilige Geest met overtuigingskracht
onwederstandelijk te werk gaat.
Christus heeft de Geest uitgestort
Petrus laat zijn luisteraars weten dat de verhoogde
Heere de belofte van de Heilige Geest ontvangen
heeft.
De belofte van de Heilige Geest maakt deel uit van
de heilsprofetiën uit het Oude Testament. De tijd van
de Geest is de tijd van heil. Met Pinksteren breekt
deze tijd aan!
Door Christus is het zover gekomen. De belofte die
Hij ontvangt en de uitstorting van de Heilige Geest
zijn de kroon op Zijn werk.
Achter de Heilige Geest (Die ons ons confronteert)
weten we de liefde van de Zoon en de Vader.
Samen hebben ze de Geest uitgestort.

Om mensen te dwingen hun positie ten opzichte van
de verhoogde Heere te bepalen kiest de Geest een
confronterende aanpak, die uitmondt in de
beschuldiging: u heeft deze Christus gekruisigd.

Uitstorten duidt op een grote overvloed die
onomkeerbaar over de wereld is uitgegoten. De
Geest werkt door totdat Zijn missie volbracht is!

Dit is er te zien en te horen op de 1e pinksterdag.
Het werk van de Geest die door de verhoogde
Heere is uitgestort.

Tijdens de eerste Pinksterdag is het werk van de
Geest volop te zien. Mensen worden geraakt, komen
tot geloof en vormen een nieuwe gemeenschap.

Dát de verhoogde Heere centraal staat (met
daarachter de almachtige God en Vader) laat ons
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