
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel Heilsfeiten - Schets 5 
Pinksteren 

 
A) Doel 
 
1. Betekenis benoemen 

De betekenis van Pinksteren is dat de Heilige Geest werd uitgestort en aan de Kerk gegeven. 
Door deze Geest woont Christus in het hart van de gelovigen en regeert Hij de Kerk tot op de 
dag van de wederkomst. 

2. Actualiteit aangeven 
Ook vandaag regeert Christus de Kerk door Zijn Geest. Door de Geest wordt de Kerk gebouwd 
en uitgebreid. Deze Geest is noodzakelijk. Zonder Zijn werk in ons hart kunnen we niet zalig 
worden.  

3. Christus centraal stellen 
De Heilige Geest is de derde Persoon in de Drie-eenheid. Deze Geest gaat uit van de Vader en 
van de Zoon. Deze Geest is dus ook de Geest van Christus. Deze Geest is door Christus en door 
de Vader gezonden. Deze Geest verheerlijkt Christus. Deze Geest is de schijnwerper op 
Christus. 
 

 
B) Achtergrondinformatie 
 
Het unieke van Pinksteren 
Met Pinksteren is het de Geest die wordt uitgestort. Deze uitstorting is een uniek gebeuren. Ook 
voor de Pinksterdag was de Geest werkzaam. We lezen over Hem in het Oude Testament. Het 
unieke van Pinksteren is dat deze uitstorting nu meer algemeen is dan in het OT. De Kerk ontvangt 
de Geest. Voor deze tijd bleef het bij individuen in wie de Geest werkte. De uitstorting is dus veel 
rijker en overvloediger dan eerder. Deze Geest blijft nu ook bij ons tot en met de wederkomst. 
Door deze Geest regeert Christus de Kerk. Door deze Geest komen mensen tot geloof. In 
Handelingen kan je zien hoe die Geest telkens de apostelen stuurt en leidt in de verbreiding van 
het evangelie. De Handelingen der Apostelen zou dus eigenlijk de Handelingen van de Heilige 
Geest moeten heten. De grote rijkdom van het werk van deze Geest zien we in de snelheid 
waarmee die Kerk wordt uitgebreid. Aan het eind van Handelingen is de naam van Christus bekend 
tot in Rome, het toenmalige centrum van de wereld.  
 
Het talenwonder 
Het bekendste teken van Pinksteren is, naast de tongen van vuur en het geluid van de wind, het 
talenwonder. Het feit dat ieder op de Pinksterdag in zijn eigen taal hoorde spreken laat zien hoe 
God de breuk die ontstaan is bij de torenbouw van Babel weer wil helen. Het wijst vooruit naar 
wat we in Openbaring lezen. Dat alle volken en talen samen met één mond de Heere loven. 
Pinksterfeest is zendingsfeest! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geest als schijnwerper op Christus 
Een mooi beeld om het werk van de Heilige Geest duidelijk te maken is die van een schijnwerper. 
Een schijnwerper is er niet vanwege zichzelf, maar is gericht op iets anders. Wie in de schijnwerper 
kijkt wordt verblind. Een schijnwerper heeft nut als het een object verlicht. In de stad zie je in het 
donker soms schitterend verlichte gebouwen. Zo is het ook met de Geest. Die vraagt geen 
aandacht voor zichzelf, maar wijst ons heen naar Christus. Hij wordt door de Geest in het licht 
gezet. Wie de Geest centraal stelt is als iemand die in een schijnwerper kijkt, die wordt verblind 
(zie ook overige verwerking).  
 
Verborgen werking van de Geest 
In Johannes 3:8 wordt het beeld van wind gebruikt om de werking van de Geest te beschrijven. 
Wind en Geest zijn in het Grieks dezelfde woorden. Wind zelf kan je niet zien of vastpakken. Je ziet 
dat het waait als de bomen bewegen. Zo is het ook met de Geest. We zien dat de Geest werkt als 
er mensen tot geloof komen. Het werk van de Geest zelf is echter verborgen en voor ons niet vast 
te pakken. 
 
Suggesties voor verdieping 

 Bijbel: Joh. 3:8, Joh. 14:15-18, 16:5-15 

 Geloofsbelijdenis: HC Zondag 20 

 Literatuur:  Van Bruggen – Christus op aarde – Uitgeverij Kok, Kampen 
C. Harinck – De charismatische beweging – Uitgeverij Den Hertog, Houten 
J.I. Packer – Wandelen door de Geest – Uitgeverij Novapres, Hoenderloo 

  
 

C) Suggesties voor de avondinvulling 
 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht 
Stel je voor dat je aanwezig was op de 
Pinksterdag. Je bent journalist en moet er een 
bericht van maken. Wat zou je erin zetten? Wat 
zie je? 
 
Berichtgeving 

www.lcj.nl/verwerkingplus16   
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

Alternatieve startopdracht 
Doe een Bijbelstudie over dit gedeelte. Doe het 
volgens de Zweedse methode. Betrek er 
eventueel ook de toespraak van Petrus in. 
 
Zweedse Bijbelstudie 

www.lcj.nl/verwerkingplus16   
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

Bijbel 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen. Lees 
in plaats van het opgegeven gedeelte Hand. 2:1-
13. 

Bijbel 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen. 
Lezen: Lev. 23:15-21, 16:9-12 
1. Waarom moest Aäron ook een stier voor 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wat gebeurde er precies? Probeer je eens 
voor te stellen wat het geweest zou zijn als je 
daar bij was (zie startopdracht). 
2. Hier spreken de apostelen in vreemde talen. 
Iedereen kan hen verstaan. Wanneer zijn de 
vreemde talen ontstaan? Wat zegt dit over 
Pinksteren? 
3. Petrus staat hier zonder angst voor een grote 
menigte en verkondigt Christus. Wat had Petrus 
eerder gedaan toen men hem vroeg of hij de 
Heere Jezus kende? Hoe komt het dat Petrus zo 
veranderd is? 

hemzelf offeren (Lev. 16:11) 
2. Waarom vierde men telkens feest bij het 
begin van de oogst? 
3. Schrijf eens in eigen woorden op wat er 
allemaal gebeurde op dat feest (Lev. 23:15-21). 

Keuzevragen 
1, 3, 7 

Keuzevragen 
2, 4, 5, 6 

Overige verwerking 
De Heilige Geest is de schijnwerper op Christus 
(zie achtergrond) Door middel van een beeldje 
of voorwerp en een zaklamp kan je dit duidelijk 
maken. Maak het lokaal duister en laat zien hoe 
je met een zaklamp het voorwerp kan uitlichten. 
Laat zien dat je verblindt wordt als je in de ogen 
schijnt (ofwel: als je alleen op de Geest let word 
je verblind). Als je iets anders uitlicht zie je niet 
het voorwerp. Alleen als het licht direct op het 
voorwerp gericht is kun je het zien. De lamp zelf 
zie je dan nauwelijks. Het wordt dan juist nog 
veel mooier. Neem evt. een plaatje mee van een 
mooi uitgelicht standbeeld.  

Overige verwerking 
Doe de studieopdracht op bladzijde 31. Dit is 
wel een erg ingewikkelde discussie. Het is van 
belang dat hier evenwichtig over nagedacht 
wordt. Lees van te voren voldoende literatuur 
over dit onderwerp. 

 

 
 
D)  Antwoorden en suggesties  
 

1. De Geest werd gezonden door Christus en de Vader. Deze Geest kon enkel gezonden worden 
als Christus Zijn werk voltooid had, ook was het nodig dat Hij naar de hemel zou varen. Lees 
Joh. 16:5-7. 

2. Hij is het die dit in ons hart werkt. Zonder Hem zouden we dat nooit doen, de Geest moet ons 
hart hiervoor veranderen.  

3. - 
4. Deze zin geeft de spanning weer tussen geloof als gave en het geloof als daad. 'Wordt' is 

passief, maar het staat in de gebiedende wijs. Aan de ene kant is het de Geest die komt en 
waar wij niet over kunnen beschikken. Aan de andere kant vraagt God ons Hem te zoeken, te 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bidden om geloof en om de Geest. God vraagt van ons in Hem te geloven. Beide moet je niet 
tegen elkaar uitspelen.  

5. Vrucht van de Geest: dat is de levensverandering die plaatsvindt als God in ons hart komt 
wonen (Gal 5:22). Gaven van de Geest zijn zaken die de Geest kan zenden om Zijn werk te 
bevestigen. Denk aan de gave van de talen in Handelingen 2. De Geest kan die ook weer 
wegnemen, later konden de apostelen niet meer in vele talen spreken. De vrucht dient er 
altijd te zijn. 

6. De Geest richt de schijnwerper op Christus en wat Hij gedaan heeft met Goede Vrijdag en 
Pasen. Alleen op grond van het volbrachte werk van Christus kon het Pinksteren worden. De 
lang verwachte vervulling van Gods beloften is nu gekomen. 

7. Laat zien dat de kerkelijke verdeeldheid zonde is. Laat ook zien dat het niet altijd te 
voorkomen is. Van ons wordt gevraagd liefde en geduld te hebben met onze naaste. 
Onderlinge eenheid, liefde en geduld vormen het beste evangelisatiemiddel.  

 
Stellingen 

 Het eerste is zeker waar. Het tweede is de vraag. Soms kan het spreken over de gaven 
verwarring geven. Met name als je gaat nadenken over welke rol die zouden moeten 
spelen. Zo'n discussie sticht vaak niet. De gaven zelf zijn echter gaven van de Geest. We 
mogen die vandaag de dag niet afschrijven. Ze verheerlijken het werk van Christus en 
kunnen juist eenheid geven. Iedere gelovige heeft gaven gekregen die hij tot nut en 
opbouw van de kerk moet aanwenden (HCz. 21 vr/a 55). 

 De wonderen waren tekenen die de Geest gaf. Mensen beschikten niet over gaven als 
genezing en het spreken van vreemde talen, maar God gaf die. Ook nu kan God die gaven 
geven. Hij kan ze ook wegnemen. Hij is daar vrijmachtig in. We mogen er ook naar 
verlangen. 1 Korinthe 13 leert wel dat de liefde belangrijker is! 

 
 
E) Extra voorbereiding 
Verwerkingsopdracht 'schijnwerper': Zorg voor een voorwerp/beeldje dat uitgelicht kan worden. 
Zorg ook voor een zaklamp en de mogelijkheid het lokaal donker te maken.  
 
 
 


