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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 5 juni 2022 

(Pinksteren). 

Hoofdlezing: Romeinen 8:1-17. 

Overige lezingen: Joël 3:1-5 en Handelingen 2:1-13. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Waaraan moet u denken, als het gaat om het werk van de Geest in uw leven? Wat doet 

volgens u de Geest die met Pinksteren is uitgestort, in uw bestaan? 

Vraag het een gemiddelde kerkganger, en het eerste antwoord zal luiden: ‘De Geest geeft me 

bevlogenheid.’ Sommigen zullen daarbij verwijzen naar het waarschijnlijk bekendste 

Bijbelgedeelte over het werk van de Geest: het vanmorgen gelezen gedeelte uit Handelingen 

2, waarin de Geest na zijn komst de leerlingen van Jezus tot enthousiaste gelovigen en 

getuigen maakt. 

Dat de Geest ons enthousiast maakt, is een juist antwoord, en dat daarbij verwezen wordt naar 

Handelingen 2 is te begrijpen. Toch kunnen zowel bij het antwoord als bij de verwijzing 

kanttekeningen worden geplaatst: bij de verwijzing naar Handelingen 2, omdat de uitstorting 

van de Geest die daar plaatsvindt niet op ons, christenen uit de volkeren, betrekking heeft, 

maar op joden en tot het jodendom overgegane heidenen. De Parten, Meden, Elamieten en 

andere volkeren uit Handelingen 2 over wie wij vanmorgen hoorden, zijn de 

bevolkingsgroepen waarmee de jóóds-georiënteerde toeschouwers van het pinksterwonder – 

joden en proselieten – zich verwant weten. Uit de verstrooiing, de diaspora, teruggekeerd 

naar hun vaderland of speciaal met het oog op het joodse Pinksterfeest afgereisd naar 

Jeruzalem, horen zij Jezus’ apostelen spreken in de verre landstaal die hun zo vertrouwd is 

geworden. Handelingen 2 is een breed-jóóds onderonsje. Het getuigt van weinig 

bescheidenheid dat de kerk uit de heidenvolkeren juist dit hoofdstuk keer op keer met 

Pinksteren op haar leesrooster zet. Óns Pinksteren, het Pinksteren van de heidenchristenen, 

vindt acht hoofdstukken later plaats, opdat wij zouden leren dat het evangelie van Jezus 

Christus eerst voor de jood bestemd is en dan pas voor de heiden. Pas in Handelingen 10, 

wanneer de Romein Cornelius met zijn vrienden en verwanten tot geloof in Jezus Christus 

komt, herhaalt zich het Geesteswonder van Handelingen 2 in een heidense context. Ook dan 

worden mensen enthousiast, maar op de tijd die God hun toegemeten heeft. 

 

Niet alleen het bijbelgedeelte waarnaar kerkgangers verwijzen wanneer hun de vraag wordt 

gesteld wat de Geest in hun leven bewerkt, kan van de nodige vraagtekens worden voorzien, 

ook hun traditionele antwoord – dat de Geest ons bevlogen maakt – roept vragen op. Niet álle 

bevlogenheid is een werk van de Geest: het enthousiasme bij Buckingham Palace ter 

gelegenheid van het regeringsjubileum van de Britse vorstin, of op het Pinkpop-festival dat 

over twee weken weer gehouden wordt, zou ik niet zomaar daaronder willen scharen; de 

Geest is in het Nieuwe Testament altijd gericht op Christus en diens evangelie! Maar bovenal 

is het werk van de Geest veel rijker en verrassender dan vele kerkgangers vermoeden. Zijn 

enthousiasmerende werk is slechts één aspect van het verrassend rijke geschenk dat ons met 

de komst van de Geest gegeven is. Ik weet niet of u er vanmorgen zin in heeft om mét mij de 

geschenkdoos van de Geest verder te openen en uit de rijke inhoud daarvan enkele wezenlijke 

aspecten tegen het licht te houden, maar ik waag het erop dat met u te doen. Als zoiets met 

Pinksteren niet kan, dan weet ik niet wanneer het wel zou kunnen. 

De geschenkdoos in kwestie wordt ons aangereikt door de apostel Paulus, in Romeinen 8, hét  

centrale hoofdstuk uit de Bijbel over het werk van de Geest. Op die geschenk van Paulus doos 

staat met grote letters geschreven: ‘De Geest doet herleven’. Doen herleven, opnieuw tot 

leven brengen, over de hele linie van het menselijk bestaan: dat is de kern van het werk van de 

Geest van Pinksteren. 
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In de geschenkdoos met dit hoopvolle opschrift zitten drie cadeaus verpakt, alle drie met een 

intrigerend etiket. Op het etiket van het eerste cadeau staat ‘Opleven’, op het etiket van het 

tweede ‘Eeuwig leven’, en op het etiket van het derde cadeau ‘Toegewijd leven’. Ik nodig u 

uit om mét mij de betreffende drie geschenken uit te pakken, en ons te gaan verwonderen over 

het onvermoede werk van de Heilige Geest. 

 

‘Opleven’ staat er op het etiket van het eerste cadeau. De tekst van het etiket veronderstelt een 

achtergrond van moeite en strijd. Als we Paulus vragen waarop dat slaat, dan herinnert hij ons 

aan de tijd voor wij Christus als Verlosser leerden kennen: hoe wij konden zuchten onder een 

verstikkend juk van regels, ons opgelegd door onze ouders, onze sociale omgeving, de kerk, 

de Bijbel, of misschien wel onszelf. Overtreding van die regels gaf een akelig schuldgevoel en 

toch lukte het ons niet de regels te respecteren en volgde de ene schending ervan op de 

andere, zodat we steeds meer ingesnoerd raakten in het net dat om ons heen gespannen werd, 

en ons schuldgevoel steeds verder toenam. De één zal deze situatie van beklemd raken in 

onmacht en schuld beter herkennen dan de ander, maar ik denk dat niemand van ons er geheel 

los van is gebleven. Wij zijn van nature niet in staat aan de hoge normen van Gods leefregels 

of aan de hoge verwachtingen van anderen of onszelf te voldoen En eenmaal beland in het 

donkere moeras van falen en ons schuldig voelen, missen wij de capaciteit van de baron van 

Münchhausen: om onszelf aan onze haren uit dat moeras omhoog te trekken. 

Maar wat wíj van nature niet kunnen, dat doet God voor ons, in Christus en door de Geest: Hij 

rekent in het kruis van Jezus Christus eens voor altijd af met onze schuld en maakt ons, op 

grond van wat Christus voor ons deed, van falende en beklemde slaven tot vrijgesproken 

kinderen, Gods eigen zonen en dochters. Hij leidt ons in de kracht van zijn Geest weg uit 

doem en druk om ons te laten opademen in het vrije domein van zijn liefde.  

De Geest doet ons ópleven: Hij brengt, schrijft Paulus, nieuwe levenskracht in onze geest 

vanwege Gods vergevende gerechtigheid: Hij verzekert ons dat wij dankzij Christus niet meer 

aan schuld en slavernij toebehoren en doet ons vol vreugde uitroepen dat God onze Váder is  

– ‘Abba!’, ‘Papa!’ –, en wij zijn bevrijde kinderen. 

‘Opleven’, innerlijk mogen opleven is een groot en kostbaar geschenk van Gods Geest. Ik 

herinner mij als de dag van gister de vreugde van de twee jonge vrouwen die jaren geleden op 

mijn weg kwamen en die dit geschenk tot in de vezels van hun bestaan mochten ervaren. Zij 

waren tot geloof gekomen bij een strenge, evangelische groep, die veel weg had van een 

sekte, en waren langzaam maar zeker ingekapseld geraakt in de veelheid van regels die hun 

werden opgelegd. Toen zij een depressie nabij waren, mocht ik met hen optrekken en bidden 

om de doorwerking van Gods bevrijdende Geest in hun leven. Zij ontvingen uiteindelijk 

zoveel ruimte, dat zij, voor ieder zichtbaar, veranderden en opleefden. 

 

De Geest doet ons innerlijk opleven, zegt ons eerste cadeau. Maar intussen, zo constateert 

Paulus nuchter, gaat ons líchaam nog wel dood. Als het de Geest is die over de héle linie van 

ons bestaan ons herleven doet, dan is er naast het eerste cadeau nog een ander cadeau nodig.  

Ook dat cadeau zit in de geschenkdoos van de Geest. Op het etiket staat ‘Eeuwig leven’. Ik 

vermoed dat maar weinigen van ons het eeuwige leven, ofwel het leven van de 

wederopstanding, in verband zullen brengen met het werk van de Heilige Geest, maar die 

koppeling is in het Nieuwe Testament diep verankerd. De Geest herschept niet alleen ons 

innerlijk, maar eenmaal ook ons lichamelijk bestaan. Paulus zei het in Romeinen 8 zo: ‘God, 

die Christus uit de doden opgewekt heeft, zal ook uw sterfelijke lichamen levend maken door 

zijn Geest, die nu al in u woont.’ Het is door de kracht van de Geest dat Christus is opgewekt 

op de morgen van Pasen. Het is door de kracht van dezelfde Geest dat ook u en ik in 

verbondenheid met Hem onvergankelijk zullen worden verheerlijkt op de dag van zijn 
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wederkomst. Het werk van de Geest in ons bestaan is pas af, als zijn voorlopig werk in ons 

binnenste wordt gecompleteerd met zijn definitieve werk aan onze uiterlijke mens. 

 

‘Opleven’ en ‘eeuwig leven’. Zo luidden de etiketten van cadeau nummer 1 en cadeau 

nummer 2. God schenkt ons door zijn Geest grootse gaven, pinkstergaven die vragen om een 

antwoord van onze kant – ‘verplichtingen’ noemde Paulus dat vanmorgen. Maar lukt het mij, 

feilbaar mens, om de duizelingwekkende overdaad van Gods pinkstergoedheid op passende 

wijze te beantwoorden? Ik weet hoe makkelijk mijn natuurlijke ‘ik’ valt voor de lokroep van 

de zonde. Ik vermoed dat dat bij u niet anders is. Hoe makkelijk blijven wij van nature kiezen 

voor onszelf, voor het veiligstellen van onze eigen belangen in plaats van de ander te dienen 

en God te behagen. Waar dat in het ergste geval toe leidt, zien wij al meer dan 100 dagen lang 

gebeuren in Oekraïne, waar president Poetin en zijn vriendenclub hun eigen toekomst 

proberen zeker te stellen ten koste van velen die aan hun eigenbelang opgeofferd worden. Hoe 

zouden wij ooit in eigen kracht God die belangeloze toewijding kunnen schenken die we Hem 

verschuldigd zijn?  

Ik zoek in de doos van Romeinen 8 koortsachtig naar een uitweg uit onze impasse.  

Daar ligt nog een derde en laatste cadeau. ‘Toegewijd leven’ staat erop. Ik open de 

verpakking en ontdek tot mijn verbazing dat de ópgave die op onze schouders ligt – om God 

passend te antwoorden met wederliefde, tot Hem en tot de naaste – tegelijk een gáve blijkt te 

zijn: de Geest openbaart zich in het derde cadeau als een onvermoede stuwkracht, een van 

God gegeven innerlijke motor, die ons van binnenuit bepaalt bij Gods wil en ons harte bereid 

maakt die wil te doen en toegewijd te leven als bevrijde christenmensen. ‘Door de Geest kunt 

u aan de kwalijke praktijken die u in uw lichaam verricht een einde maken’, schrijft Paulus. 

Wanneer we ons in onze strijd van elke dag ons door Hem laten leiden, ons dagelijks 

openstellen voor zijn aanwezigheid, dan groeien aan onze levensboom van binnenuit steeds 

meer de vruchten die horen bij Gods bevrijde kinderen, de vruchten van de Geest: de liefde, 

de blijdschap, de vrede, het geduld, de vriendelijkheid, de goedheid, de trouw en de 

zelfbeheersing. Dan worden wij mensen naar Gods beeld, mensen in wie Christus steeds 

duidelijker te herkennen valt; in het oog springende christenen als de onlangs heiligverklaarde 

Titus Brandsma gaan ons daarin voor. 

 

‘Waaraan moet u denken, als het gaat om het werk van de Geest in uw leven?’, zo begon ik 

deze preek. Aan het einde daarvan gekomen stel ik de vraag opnieuw. Het antwoord dat vele 

kerkmensen geven: dat de Geest bevlogen maakt, is niet verkeerd. Maar ik hoop dat u met mij 

ontdekt hebt dat het werk van de Geest nog véél rijker en verrassender is, en uiteindelijk veel 

dieper gaat: de Geest doet ons in verbondenheid met Jezus Christus over de hele linie van ons 

bestaan herleven: inwendig opleven uit ons falen, onze schuld en ons verstikt worden onder 

een juk van regels; eeuwig leven wanneer eenmaal in zijn kracht ook ons lichaam zal worden 

getransformeerd; en toegewijd leven, leven uit een belangeloze liefde, als passende uiting van 

dankbaarheid voor de duizelingwekkende overdaad van Gods goedheid. 

Wie eenmaal de diepte van het werk van de Geest heeft leren verstaan, zal nooit meer één dag 

van zijn of haar leven beginnen zonder een gebed om de Geest. 

 

Amen. 


