
Pinksteren - Het feest van de hoop 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest 

en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God 

zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was 

licht. Gen. 1:1-3 

Pinksteren is het feest van de hoop 

Pinksteren is lange tijd het minst belangrijke van alle christelijke 

feesten geweest. Het is het laatste feest van het kerkelijk jaar maar 

ook het minst duidelijke. Bij alle andere feesten kun je je iets 

voorstellen: een kind in de kribbe, herders en engelen, het kruis op 

Golgotha en de het lege graf. Maar wie is de Heilige Geest? 

In mijn jeugd wist ik met Pinksteren ook geen raad en gingen we op 

tweede Pinksteren roeien met een aantal vrienden. Maar verder? De 

Heilige Geest was vooral iets om bang voor te zijn, de stem van je 

geweten en zeker niet van een Vriend. 

Nu is het dat heel anders voor mij, zonder Pinksteren verliezen al de 

andere feesten hun betekenis: Pinksteren maakt alles concreet in 

mijn leven. Ik heb vermoedelijk nu meer boeken over Pinksteren dan 

over welk ander thema. 

De Heilige Geest in de bijbel 

Laten we eens naar de Bijbel kijken. Daar is de Heilige Geest niet de 

hekkensluiter, Iemand die aan het eind verschijnt met Pinksteren, 

Nee, Hij is aan het begin en dat is zo hoopvol. Nog voordat God 

spreekt is er de Geest die zweeft over de wateren (Gen. 1:1-3). De 

Geest neemt het voortouw bij de schepping. 

De situatie bij het begin van alles wordt negatief beschreven: woest 

(vormloos), leeg, (chaotisch, ongeordend) en duisternis over de 

watervloed. Watervloed wordt in de Bijbel niet als positief 

beschreven maar als symbool van de machten die tegen God zijn. 



Denk maar aan de belofte in het boek Openbaring waar staat ‘en de 

zee was niet meer’  

Maar dan het eerste hoopvolle geluid in vers 2 ‘de Geest zweefde als 

een vogel over de duisternis van het water’, Hij broedde a.h.w. over 

de wateren. Hier zien we het verlangen, de passie van God om vanuit 

deze chaos iets moois te scheppen. Voordat God iets doet is er het 

verlangen, een wens van God. Alles wat God geschapen heeft is uit 

verlangen, ook jou. God is DE KUNSTENAAR van alles. 

En als God spreekt ‘Er zij licht’, reageert Hij op het verlangen van de 

Heilige Geest. De schepping is het werk van de drieenige God.       

God werkt via verlangen 

Tussen haakjes als je de stem van de Heilige Geest wil horen, denk er 

dan aan dat Hij spreekt via je verlangen.  Daarom zegt de bijbel 

vrijmoedigheid als je dorst hebt: ‘Kom dan’. God vertrouwt ons 

verlangen, omdat het Zijn verlangen is, dat Hij in ons heeft gelegd.   

Hier zien we ook hoe de Heilige Geest is. Hij is vol verlangen om 

vanuit chaos een paradijs te scheppen. De Heilige Geest is niet 

negatief maar altijd positief. De Heilige Geest is Gods eerste 

antwoord op chaos, duisternis en woestenij.  

Geen oordeel 

Nog even tussen haakjes er wordt geen oordeel over de chaos 

uitgesproken of verklaard waar hij vandaan komt. God ziet de chaos 

als een mogelijkheid, als een kans. Net als in verhaal van de 

blindgeborene die genezen wordt (Joh. 9). Als daar gevraagd wordt 

naar de oorzaak, naar de schuld, zegt Jezus dat dat niet van belang is, 

het gaat erom wat God met deze man kan doen. 

Hoop voor de wereld 

Dit geeft hoop voor onze wereld. Want ook onze tijd kunnen we 

definiëren als woest, leeg en vol duisternis. En de ontwikkelingen op 



elk vlak (economisch, milieu, de relaties tussen volken, oorlogen en 

de dreiging van oorlog, de relaties van mensen onderling die steeds 

meer door achterdocht en wantrouwen bepaald worden, 

populistische leiders enz.) ze brengen zorg en angst onder mensen en 

creëren een hulpeloze en machteloze houding en weinig vertrouwen 

in de toekomst. 

Feest van de hoop 

Maar Pinksteren is het feest van de hoop. De Geest zweeft over de 

chaos van deze wereld en verlangt daar Gods ordening in aan te 

brengen. Onze hoop is niet gericht op de inspanningen van mensen, 

maar op het komen van de Geest. De uitstorting van de Heilige Geest 

baant de weg naar het koninkrijk van God. De Geest is niet gekomen 

om een paar zieltjes te redden voor de hemel. Maar om heel deze 

wereld te herscheppen en de orde en de gerechtigheid van de hemel 

op de aarde te doen neerdalen. De Geest is het antwoord op de bede 

‘Uw wil geschiedde op aarde, zoals in de hemel’. God geeft de aarde 

niet op en zal de vijand die Gods schepping kapot wil maken niet 

laten triomferen. 

 

Pinksteren vandaag voor ons. 

Misschien dat ook jouw leven gekenmerkt wordt door woestenij, 

chaos en duisternis. Chaos in je relaties, geen doorzicht zien, 

vastgelopen in je eigen ontwikkeling, gezondheidsproblemen, zorgen 

om je kinderen, spijt om stommiteiten, vergane dromen, 

onverhoorde gebeden, een harde schil om je hart vanwege al de pijn 

die je hebt opgelopen, geen vertrouwen meer hebben in mensen. 

Maar ik heb goed nieuws: de Geest van God zweeft boven jouw 

chaos. De Heilige Geest is vol verlangen om jouw leven te ordenen, te 

herstellen en naar een hoger niveau te tillen. Zoals bij de schepping 

chaos en duisternis niet het laatste woord hebben, maar voor de 

Heilige Geest een uitdaging vormen om iets nieuws te laten 



scheppen, zo wil de Geest ook jouw leven veranderen. God verlangt 

van jouw leven een kunstwerk te maken.   

Geen straf 

De Geest is niet gekomen om je te straffen, te corrigeren of te laten 

zien hoe slecht je bent. De Geest is gekomen om je een nieuwe 

wereld binnen te brengen. Zoals de Vader zijn Zoon gezonden heeft, 

niet om ons te oordelen maar om ons te tonen hoe geliefd we zijn 

(Rom. 5:8). Zo is ook de Geest gekomen om ons in een nieuwe 

dimensie van liefde te brengen: de liefde van de Vader. Paulus zegt: 

‘je hebt geen geest ontvangen om bang te worden maar om tot 

intimiteit met de Vader te komen en hem Pappa te noemen’ (Rom. 

8:15). De Geest is vol van empathie, mededogen en compassie. Maar 

ook vol van hoop en uitzicht. De Geest wijst ons de weg naar de 

toekomst. 

Daarom heeft elk probleem in je leven ook een belofte. Een belofte 

van een hoger level, een nieuwe ervaring met God. In datgene waar 

jij mee worstelt zit een diamant verborgen, iets dat God tot volle 

schoonheid wil brengen: ‘een kroon in plaats van as, olie in plaats van 

rouw en een nieuw feestkleed in plaats van een depressieve geest’ 

(Jes. 61:3). 

Het proces van de schepping 

Laten we nog eens naar de schepping kijken. De Geest neemt het 

voortouw en vervolgens gaat de stem van God klinken en wordt het 

elke dag mooier: er komt licht, sterren aan de hemel, de aarde wordt 

bewoonbaar vol met vruchten, dieren en schoonheid en tenslotte de 

mens. En telkens staat er ‘en God zag dat het goed was’ en aan het 

eind zelfs ‘zeer goed’.  Zo is het ook in jouw leven. De Heilige Geest 

neemt je bij de hand en wil je naar hogere niveaus leiden. Hij wil je 

nieuwe dingen laten zien, zaken die je nog nooit hebt meegemaakt. 

Maar Hij wil je ook nieuwe dingen laten doen, zodat je op een 

nieuwe manier bevestigd wordt in je zoon- of dochterschap van God. 



Laten we niet tevreden met het licht van de eerste dag, maar laten 

we vol verbazing en enthousiasme het resultaat van de zesde dag 

meebeleven, de apotheose, het hoogtepunt. Wees niet tevreden met 

je redding en wat je tot nu toe geleerd hebt. De Heilige Geest leidt je 

naar nieuwe dingen.  

Ik ben de laatste tijd bepaald bij het verhaal van Jozua. Nadat Mozes 

het volk uit Egypte door de woestijn geleid heeft, mocht hij het volk 

het beloofde land laten binnentrekken. Egypte lag al lang achter hen, 

en ze waren te lang in de woestijn geweest. Nu was het tijd om het 

land van hun bestemming binnen te trekken en eigen te maken. 

De slavernij van Egypte (het land voor onze bekering) ligt voor de 

meesten van ons ver echter ons. Maar we hebben ook te lang in de 

woestijn rond gedwaald, het wordt tijd voor iets nieuws. Neem de 

beloften van God serieus en blijf niet stilstaan bij een eerste 

vervulling of zegening, maar neem het hele land in bezit. 

Hoe ontvangen we de volheid van de Heilige Geest? 

Heel simpel door het te vragen. In het laatste hoofdstuk van de Bijbel 

staat: De Geest en de kerk zeggen: ‘Kom’. Laat wie dorst heeft komen 

en laat wie dat wil drinken van het water dat leven geeft, om niet’.  

De Heilige Geest is een intense ervaring die ons gratis wordt gegeven. 

Er is geen enkele verdienste van onze kant voor nodig. Ik vermoed 

dat juist het ‘om niet’ ons vaak dwars zit. We kunnen ons zo moeilijk 

voorstellen dat God ons iets gratis wil geven. Dat wij het niet eerst 

moeten waarmaken, waardig zijn of bewijzen, maar dat God uit pure 

genade iets wil geven, gewoon als je erom vraagt. Hij is nu eenmaal 

een Gever. 

Stop met naar jezelf te kijken en neem Gods gave aan. God wil geen 

kerk vol met goede bedoelingen en eigen inspanningen. Hij wil dat de 

kerk een plaats is waar de Geest zweeft over de wateren en ruimte 

maakt voor de woorden van God.    

De mens als Gods medeschepper 



Pinksteren is echter niet alleen het feest van ontvangen maar ook het 

feest van geven. Nu wij de Geest hebben ontvangen, mogen we die 

uitdelen. Niet vanuit een moeten maar vanuit de overvloed die we 

hebben ontvangen. Ook dat proces verloopt op dezelfde manier als 

bij het herstelproces dat God met de schepping en de mens voltrekt.  

- Het start met een verlangen, een compassie. Kunnen we naar 

de ander kijken vanuit het hart van God? 

- Vervolgens zien we mogelijkheden, kansen, zien we dat wat 

God in hem of haar of in deze situatie kan doen. Hier lopen we 

vaak vast omdat we het eerste (de compassie) onvoldoende 

kennen. 

- Ten derde spreken wij woorden uit. Pas toen God sprak 

gebeurde er iets. Zo is het ook aan ons om woorden uit te 

spreken over anderen. Besef goed, het gaat niet om jouw 

woorden - die zullen geen kracht hebben - spreek Gods 

woorden. Alleen Gods Woord keert niet leeg terug. Gods 

woorden zijn altijd beloften, dat is de manier waarop God een 

relatie met mensen bouwt. Zoals Petrus op de Pinksterdag zegt: 

‘Want voor u is de belofte en voor uw kinderen’ 

Tenslotte 

Het is zo gemakkelijk om deze tijd als heel zwaar en moeilijk te zien, 

met geen enkel lichtpunt. Veel gelovigen kruipen weg als angst of 

zien uit naar de wederkomst of een spoedige opname. Zoals het volk 

Israël in de tijd van koning Saul (I Sam. 13:6) ‘ze vluchtten in 

spelonken, spleten, rotsen, grotten en putten’. Maar God zegt 

‘spreek Mijn woord uit’, net zoals bij Mozes: ‘strek je staf uit over de 

zee en zeg tegen het volk dat ze optrekken’. Ofwel: ‘Kom uit je hol’ in 

plaats van ‘blijf in je kot’. 

Nogmaals medeschepper zijn, is geen mogelijkheid, een optie het is 

je roeping, je bestemming, je bent geboren voor het koninkrijk. Laten 



we vrijmoedig onze roeping vervullen en net als Jezus vol ontferming 

naar onze omgeving kijken en woorden van hoop uitspreken. 

Als de discipelen hun eerste opdracht vervuld hebben en terugkomen 

met enthousiaste verhalen over genezingen en bevrijdingen, staat er 

‘en Jezus verheugde zich en begon God te danken’. Besef goed dat als 

u wonderen gaat doen, God zich vanwege jou verheugt, er blij om is, 

omdat dat juist de reden is waarvoor God u gemaakt heeft. Maak 

God daarom blij!   
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