Schriftlezing: Hand. 2 :1-14 en 33-41, Tekst: Hand.
2:37-39 Thema: De Geest aan het werk.
Zingen: Ps. 118;12, Ps. 25:2 en 3, Ps. 51: 1 en 6,
Ps. 119:3,6 en 9, Ps. 143:10
Hoofdpunten van de preek
Het werk van de Heilige Geest is herkenbaar door
belangrijke kenmerken.
Geraakt
Mensen worden in geraakt. Het evangelie gaat niet
over een ander in het algemeen, maar over jou.
De blijde boodschap die door de Geest wordt
gebracht heeft een scherpe punt die het hart van
hoorders doorsteekt.
Vragen
De Geest haalt mensen uit hun comfortzone waarin
zij/ wij hetzelfde kunnen blijven en roept dé vraag
op: wat moeten we doen?
De confrontatie heeft een doel! Niet om in
schuldbesef te blijven, maar om ons te brengen tot
overgave aan de Heere.
Bekeren
Hét antwoord op deze belangrijke vraag is: je moet
je bekeren. Geloof en bekering horen bij elkaar.
De Geest roept tot bekering. Het is een opdracht,
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waarvoor geen enkele uitvlucht of excuus geldt.
Bekeren is je omkeren van God af, naar God toe.
Bekeren is ook anders gaan denken: vanuit God.
Vergeving
Degenen die zich bekeren moeten zich laten dopen
als belijdenis dat ze heerschappij van Jezus
aanvaarden.
Wie zich door de Geest aan de Heere Jezus laat
verbinden ontvangt kwijtschelding van alle schuld en
zonde. Hij heeft aan het kruis alles voldaan.
Ontvangen
Vergeving is geen gave op zichzelf. Op bekering
volgt de gave de Geest. Hij vervult je zodat je leeft
als volger van Jezus en kind van de Vader.
De gave van de Geest maakt ons bijzonder
verantwoordelijk. De Geest kan zich terugtrekken.
Zekerheid
De Geest leidt naar de vaste grond onder de
beloften van vergeving en Geest: Gods belofte.
Die belofte moet overal klinken! De Geest roept door
ons anderen: je kinderen en mensen die veraf leven.
God roept niet in wilde weg, maar via zondaren die
zich bekeerden. Zo wordt ‘t ook vandaag Pinksteren!

