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Begin van het einde 
Schriftlezing(en): Handelingen 2:1-21, Tekst: Hand. 2:16-21 Zingen: Ps. 118:12, 
Ps. 86:6, Ps. 119:3 en 53, Ps. 96:1,2 en 9, {BEL Ps. 25:2, Ps. 134:3}, Ps. 98:4 
 

Hoofdpunten van de preek 
De Geest leert om vanuit de Schrift de tijden te duiden: Pinksteren is begin van het einde. 

1 Wijzen naar het Woord (Hand.2:16) 
De vervulling met de Geest roept reactie op. Petrus wijst op het Woord. Dit – wat er nu 
te zien en te horen is, wat er gezegd wordt is de vervulling van de profetie van Joël. 

Het Woord geeft hem de vaste basis om te duiden van hem en de anderen gebeurt. De 
Geest maakt je thuis in het Woord, ook al is dat een minder bekend gedeelte zoals Joël. 

2 Vervuld voor God (Hand. 2:17-18) 
In Joël zegt God wat er nu gebeurt: Hij heeft Zijn Geest uitgestort. Uitstorten wijst op een 
grote hoeveelheid. God geeft van Zijn Geest. Hij vervult, maar gaat niet op in de gelovige.  

De Geest wordt uitgestort op alle ‘vlees’. Joël profeteert dat God alle soorten mensen 
(jong/oud, m/v) Zijn dienaren noemt, die spreken, zien en duiden wat Hij geeft. 

3 Tekenende tijden (Hand.2:19-20) 
De Geest doet de tijden duiden vanuit de Schrift. De wonderen boven/ tekenen beneden 
zijn alarmerend en troostend. Ze zeggen: dé Exodus is nabij. Slaap je of ben je klaar? 

De dag van de Heere komt. Na een wereldgeschiedenis vol zonde is het Zijn dag: de 
oordeelsdag: de Redder komt om recht te doen. Die dag is vol van Gods heerlijkheid. 

4 Klaar voor Zijn komst (Hand. 2:21) 
De Geest doet dingen zeggen die hard aankomen (2:22-37a). Het antwoord op de vraag 
die dit wil oproepen (2:37b) wordt al bij voorbaat gegeven.  

Dé dag is ontzagwekkend. De zekerheid van de belofte is er naar: wie ook maar de Naam 
van de Heere aanroept, wordt zalig. Wie de Rechter kent als Redder heeft niets te vrezen.  


