Drievoudige vervulling
Schriftlezing: Handelingen 1:6-14, 2:1-13 Tekst: Hand. 2:1-4
Zingen: Ps. 118:12& 14, Ps. 143:10, Ps. 45:1, 2& 4, Ps. 119:3& 86, Ps. 145:3
Hoofdpunten van de preek
De uitstorting van de Heilige Geest vervult de dag, het huis en de gelovigen/
gemeente.
1 De dag [vers 1]
Pinksteren betekent 50e. Hier is geteld! De apostelen bidden minstens sinds de
40e dag (Hemelvaart) eensgezind onafgebroken om de vervulling van de belofte.
De apostelen tellen echter verder terug. Dit is de 50e dag na... Pasen! Het werk
van de Heilige Geest is onlosmakelijk verbonden aan Christus’ volbrachte werk.
2 Het huis [vers 2]
Op de 50e dag zijn allen eensgezind bijeen: hun eenheid heeft te maken met de
1e dag: de opgestane Heere. De Heilige Geest komt niet in een verdeeld huis.
Vanuit de hemel, dus bij God vandaan, ‘geschiedt’ een groots geluid: de volheid
van God vult het vacuüm op aarde.
Het geluid als van een gedreven wind vertelt: hier verschijnt God. Hij vult het
huis, neemt alle ruimte in en ‘drijft’ de gebeurtenissen aan.
3 De gelovigen [vers 3]
Tongen als van vuur verschijnen aan de aanwezigen. Heilig vuur, als bij Mozes,
vertelt God is hier. De tongen verdelen zich, ze gaan van de een naar de ander.
De tongen ‘zetelen’ op de aanwezigen. Gods heilige aanwezigheid regeert over
hun en doet hun in andere tongen spreken (vers 4, 11). De Geest drijft de tong.
4 De gemeente [vers 4]
Allen worden zonder uitzondering vervuld: man, vrouw, apostel of niet. Iedereen
(1:14,15) die eensgezind en volhardend bidt om de vervulling van de belofte.
De Heilige Geest vervult. Hij neemt alle ruimte in. Persoonlijk, maar ook
gemeentelijk, zoals bijv. blijkt uit Paulus’ ‘wordt vervuld (meerv.) met de Geest’.
Wie is de Heilige Geest? Hij blijft bij ons (Joh.14:16), leert ons Christus (Joh.
14:26), leidt in alle waarheid (Joh.16:13vv) en overtuigt de wereld (Joh.16:8vv).
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