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PINKSTEREN
hjms
Geliefde broeders en zusters, binnenkort staat het Pinksterfeest voor de deur, waarop we die
bijzondere dag herdenken waarop de Heilige Geest werd uitgestort in de harten van 120
discipelen van Jezus, die in een zaal eendrachtelijk bijeen waren en wachtten op deze
speciale belofte (Hand. 1:4-5,8; 2:1-4; Luk. 24:49). Deze gebeurtenis vond precies vijftig
dagen na het Paschafeest plaats. Pinksteren is dan ook de vertaling van het Griekse
“pentakoste” en betekent letterlijk “de vijftigste”.
Veel bijbelgetrouwe Christenen grijpen deze feestdag aan om met vernieuwde kracht te
zoeken naar de vervulling met en de volheid van de Heilige Geest.
Het Pinksterfeest heeft in het Jodendom meerdere benamingen die alle verwijzen naar de
vervulling met de Heilige Geest, het geestelijke Pinksterfeest. Ik wil vandaag kort op deze
benamingen ingaan. Zo de Heer het wil, zal ik ooit uitgebreider op het Pinksterfeest ingaan,
maar dan in het kader van een studieserie over de Joodse feesten.
Feest der wetgeving
Pinksteren wordt allereerst het Feest der wetgeving genoemd, namelijk het feest dat de
openbaring en de ontvangst van de Wet van God (onder andere de tien geboden op de twee
stenen tafelen) door Mozes op de berg Sinaï herdenkt. Pinksteren is dus zogezegd de
verjaardag van de Wet.
Zoals we kunnen lezen in Ex. 12 at het volk Israël het Pascha-lam op de avond van hun
bevrijding uit de slavernij van Egypte op de 14e dag van de maand Nisan. Het bloed van dit
lam streken zij aan de deurposten van hun huizen. Vanwege dit bloed ging de doodsengel
aan hen voorbij in die voor de Egyptenaren vreselijke nacht, waarin al hun eerstgeborenen
stierven. In die donkere nacht riep Farao de leiders van het volk, Mozes en Aäron, en zei:
“Trek weg, verlaat Egypte”. En toen in de vroege ochtend van de 15e Nisan trok Israël naar
het Beloofde Land. Broeders en zusters, het is belangrijk te weten dat God bewust de
gebruikelijke maandindeling veranderde en gebood dat Nisan (voortaan) de éérste maand
van het jaar zou zijn (Ex. 12:2). Daarom begint ons leven ook pas écht als wij door het
Kruisoffer van Jezus uit de slavernij van zonde zijn bevrijd.
Vijftig dagen ná de uittocht uit Egypte (op de 6e van de maand Siwan) ontving Israël via
Mozes de Wet van God bij de berg Sinaï. Nadat God hóórbaar tot het volk had gesproken
(Ex. 19:9), schreef Hij Zijn Wet in twee stenen tafelen (Ex. 24:12).
Broeders en zusters, de Wet van het Oude Testament is een wet van oorzaak en gevolg.
“Doe dit en gij zult sterven. Doe dat, dan zult gij leven!” Maar, prijst God, Jezus heeft de Wet
vervuld (Rom. 8:2; Gal. 2:16; 3:13) en Hij heeft ons een betere gegeven, namelijk de Wet der
liefde door het geloof in Jezus (Gal. 5:14; Rom. 13:10). Dit is een Wet die niet meer in stenen
tafelen, maar door de Heilige Geest in onze harten wordt geschreven.
2 Cor. 3:3 – “Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen
dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet
in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.”
Joh. 14:26 – “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn
Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.”
Joh. 16:13 – “Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u
in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal
gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.”
Broeders en zusters, wilt u de Heilige Geest in uw hart ontvangen? Laat Hem dan eerst met
Zijn vinger de Waarheid van het Woord van God in uw hart schrijven, opdat u geloven zult in
Jezus Die Zijn leven voor ons gaf op het kruis.
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En dit levende geloof in uw Heiland, Jezus Christus, zal een geweldige dorst in uw hart tot
gevolg hebben, welke Hij met blijdschap wil lessen.
Joh. 7:37-39 – “En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en
riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de
Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van
den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was
nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)”
Feest der eerstelingen (van de tarweoorgst)
Pinksteren wordt tevens het Feest der eerstelingen genoemd, of ook wel vaak het Feest des
oogstes (Ex. 23:16; 34:22; Num. 28:26).
De oogst van het koren vond in Israël plaats vanaf de tijd van het Paschafeest tot en met het
Pinksterfeest.
Met Pascha, het feest dat dus de uittocht uit Egypte herdacht, begon de oogst van de gerst.
Tijdens het feest werd dan de eerste schoof van gerst (met de maat van een “gomer”) aan
de Heer aangeboden. Het was dus onbereide gerst, de graankorrels zaten nog in de halmen.
Maar met het Pinksterfeest was het de tijd van de tarweoogst. Dan werden er tijdens het
feest twee beweegbroden (de eerstelingen) van tarwe, dus gebakken broden, aan de Heer
aangeboden.
Broeders en zusters, u begrijpt uiteraard dat gebakken tarwebrood veel smakelijker is dan
onbereide graankorrels van gerst. Tarwe heeft ook een hogere kwaliteit dan gerst!
De gerstoogst duidt daarom op de bekering van de mens. Een bekering die plaatsvindt als hij
Jezus aanneemt bij het kruis van Golgotha. Zoals u weet, stierf Hij vlák voor het Paschafeest als het goddelijke Lam en werd Hij drie dagen later uit het graf opgewekt.
De tarweoogst spreekt van betere kwaliteit en duidt daarom op de vervulling met de Heilige
Geest. Het is Gods ultieme wil dat wij allemáál met Zijn Geest worden vervuld (Luk. 24:49;
Hand. 1:4,8).
Daarom was er vijftig dagen later op de grote dag van het Pinksterfeest een eerste oogst
toen er eerst 120 discipelen met de Heilige Geest werden vervuld (Hand. 2:1-4). De hogere
kwaliteit bleek onmiddellijk toen zij maar liefst metéén 3000 mensen tot bekering brachten.
Deze 3.120 mensen waren de eerstelingen van het Lichaam van Christus. Én ook die 3000
mochten de Heilige Geest ontvangen. Hand. 2:37-39 – “En als zij dit hoorden, werden zij
verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen
mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt
in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen
Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre
zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.”
Broeders en zusters, aan ons die in Christus zijn, komt de belofte van de Heilige Geest toe.
Niet uitsluitend aan de 120 discipelen en niet uitsluitend aan bepaalde uitverkorenen, zoals
sommige kerkdenominaties ons willen laten geloven. Petrus sprak de 3000 bekeerlingen
algemeen toe en drukte hen op het hart dat aan hen állen de belofte van de Heilige Geest
toekwam, óók aan hun kinderen en ook aan állen die zo ver weg waren. Hiermee bedoelde
Petrus ál diegenen die in de toekomst nog tot geloof in Jezus zouden komen. Zoals wij!
Mijn broeders en zusters, de boodschap van de tarweoogst gedurende het Pinksterfeest is
daarom: “Wordt vervuld met de Heilige Geest, want de tarweoogst is beter!”
Feest der weken
Pinksteren werd ook het Wekenfeest genoemd (Ex. 34:22; Deut. 16:10,16). Deze benaming
duidt op de periode van zeven weken tussen het Paschafeest en het Pinksterfeest.
Het getal zeven is het getal dat verwijst naar de goddelijke rust, heiligheid en volkomenheid.
Denkt u maar aan het feit, dat God na Zijn schepping van de mens en de aarde op de
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zevende dag van ál Zijn werken rustte (Gen. 2:3). Daarom verwijst zeven ook naar de
volheid der tijden als álles ten einde is gekomen, als de schepping door Jezus’ volbrachte
Werk volkomen is hersteld van de zondeval en wij allen voor eeuwig rusten in Hem.
De benaming Wekenfeest leert ons derhalve dat het zo heel noodzakelijk is, dat wij onszelf
volkomen heiligen en gereedmaken, opdat wij die goddelijke rust mogen ervaren.
Matt. 11:28 – “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust
geven.” Deze rust ervaren wij in het bijzonder als de Heilige Geest in ons woont. Hoe zwaar
de omstandigheden ook kunnen zijn, toch is er in ons hart de rust van de Heilige Geest.
Broeders en zusters, het volk Israël moest zich heiligen en reinigen om de Wet van God
geschreven op stenen tafelen te ontvangen (Ex. 19:4-6,10). Hoeveel te meer geldt dit voor
ons als wij de Heilige Geest in ons hart willen ontvangen.
Feest van de vijftigste dag
Pinksteren werd ook het Feest van de vijftigste dag genoemd (Lev. 23:16). Het spreekt voor
zich dat dus ook deze benaming te maken heeft met de periode tussen het Paschafeest en
Pinksteren. Maar nu in het bijzonder met de voleinding van deze periode, namelijk juist met
het aanbreken van de vijftigste dag. We zagen reeds dat Pinksteren letterlijk betekent “de
vijftigste”.
Broeders en zusters, wanneer weet u of het vandaag de vijftigste dag is? Toch alleen indien
u de voorgaande dagen heeft geteld? En dát was nu juist wat elke Israëliet persoonlijk moest
doen. Lev. 23:16 – “Tot den anderen dag, na den zevenden sabbat, zult gij vijftig dagen
tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den HEERE offeren.”
Het was voorschrift dat een iedere Israëliet plechtig en met eerbied vanaf het Paschafeest
élke individuele dag telde tot aan het Pinksterfeest, de vijftigste dag. Men noemde dit de
zogenaamde “omer-telling”.
Het spreekt van grote voorbereiding en verwachting voor de grote dag van Pinksteren.
Zo is het ook als wij begeren om tijdens het Pinksterfeest (of wanneer dan ook) vervuld te
worden met de Heilige Geest. Dan zullen wij ons moeten voorbereiden en dan zullen wij
Hem moeten verwachten. Sprak de benaming Wekenfeest in het bijzonder van heiliging, nu
is er sprake van een bijzondere verwachting. Wie vervuld wil worden met de Heilige Geest
moet naar dat moment toeleven. In de Joodse godsdienst wordt met betrekking tot de omertelling het volgende geleerd: “Zoals iemand die zijn geliefde verwacht, gewoon is om de
dagen en de uren voor zijn aankomst te tellen, zo tellen wij ook vanaf de schoof van de dag
van onze uittocht uit Egypte tot de dag van de Wetgeving, die het doel was van onze
uittocht”.
Indien wij op deze manier op de Heilige Geest wachten met een blij, begerig en verwachtingsvol hart, de uren als het ware aftellend dat Hij zal komen, dan zal Jezus ons gewis en
zeker dopen met Zijn Geest. Luk. 24:49 – “En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u;
maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.”
Leeft u in verwachting naar de vervulling met de Heilige Geest toe. Leef naar het Pinksterfeest toe, het Feest van de vijftigste dag. Vijftig spreekt ook van vrijheid, van de volheid van
ware vrijheid. Want in elk vijftigste jaar (het zgn. “jubeljaar”) was een slaaf in Israël toch
immers vrij om te gaan en te staan waar hij wilde? 2 Cor. 3:17 – “De Heere nu is de Geest;
en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.”
Feest der afronding
Broeders en zusters, deze benaming is voor zover ik weet niet in de bijbel terug te vinden.
Desondanks is deze benaming niet onlogisch. Immers, het agrarische seizoen werd immers
afgerond met de tarweoogst en het aanbieden van de eerstelingen van de tarwe.
Deze benaming heeft echter met name te maken met de geboorte van de natie Israël en in
profetische zin daarom ook met de geboorte van de Gemeente van Christus.
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Even een stukje politicologie!
Er is sprake van een natie als er drie voorwaarden zijn vervuld. Namelijk:
1. er moet een zeker volk zijn;
2. er moet een land (grondgebied) zijn;
3. er moet gezag (op grond van wetten) zijn.
Zo was het volk Israël op weg naar het Beloofde Land. Door God aan hen beloofd. Maar
wilde er sprake zijn van de natie Israël, dan was het geven van Gods Wet en het instellen
van Zijn gezag absoluut noodzakelijk. De geboorte van de natie Israël werd vijftig dagen na
hun uittocht uit Egypte tijdens Pascha afgerond met het ontvangen van Gods Wet.
Broeders en zusters, als wij dit goed begrijpen, dan zien wij dat het offer van Jezus als het
goddelijke Pascha-lam voor ons ook volkomen was bij de uitstorting van de Heilige Geest
tijdens het Pinksterfeest. Joh. 16:7 – “Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga;
want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal
Ik Hem tot u zenden.”
Met de Pinksteruitstorting van Gods Geest werd de Gemeente van Christus geboren en
verzegeld (Efez. 1:13). Zijn Gemeente was nu Zijn eigen volk en zij mocht nu gebruik maken
van de onmisbare hulp en kracht van de Heilige Geest.
Joh. 14:15-17 – “Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal den Vader bidden,
en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk
den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en
kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.”
Tot slot
In Ex. 19:4b kunnen we lezen dat Israël tot God werd gebracht, maar wij mogen veel méér
ervaren uit genade. Hij komt tot ons en wóónt in ons hart middels Zijn Heilige Geest.
Hand. 2:1-4 – “En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien
verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen
vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest
hun gaf uit te spreken.”
De vijftigste dag, de dag van de volle vrijheid, was aangebroken. Eindelijk zouden de 120
discipelen hun langverwachte Geliefde ontmoeten. Eendrachtelijk hadden zij alle onderlinge
problemen en meningsverschillen opgelost en aan elkaar beleden. Het Bloed van Jezus had
hen volkomen gereinigd. En toen plotseling en toch nog onverwachts was daar de Heilige
Geest en Hij vulde met haast en een geweldige kracht ieders hart.
Oh, broeders en zusters, God heeft haast, haast om ook uw harten te vervullen met Zijn
Geest. Maak uzelf gereed, reinig uw hart door Jezus’ Bloed en verwacht de Heilige Geest
met een begerige dorst in uw hart. Dan zal Hij komen. Opdat u voortdurend een heerlijke rust
in uw harten zult ervaren. Opdat u door Zijn kracht en Hulp staande kunt blijven onder alle
verleidingen en Hem in volle vrijheid kunt dienen. Opdat de Heilige Geest Gods Woord in uw
harten kan schrijven. Opdat Hij uw geestelijk leven kan verbeteren.
Moge Jezus u deze week rijkelijk zegenen en een heerlijk Pinksterfeest geven. Amen.

