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Predikatie over Handelingen 2 vers 4  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 29 mei 2014 
 
Zingen Psalm 130 : 3. 
Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
Zingen Tien Geboden : 9. 
Schriftlezing Handelingen 2 vers 1 t/m 13 
 
  1 En als de dag van het pinkster feest vervuld werd, waren zij allen 
eendrachtelijk bijeen. 
  2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als 
van een geweldigen gedreven wind, en vervulde het gehele huis 
waar zij zaten. 
  3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het 
zat op een iegelijk van hen. 
  4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begon-
nen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spre-
ken. 
  5 En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige man-
nen, van allen volke dergenen die onder den hemel zijn. 
  6 En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en 
werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spre-
ken. 
  7 En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot 
elkander: Zie, zijn niet al dezen die daar spreken, Galileeërs? 
  8 En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij 
geboren zijn? 
  9 Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van 
Mesopotámië, en Judéa, en Cappadócië, Pontus en Azië, 
10 En Frygië, en Pamfylië, Egypte en de delen van Libië, hetwelk bij 
Cyréne ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, 
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote 
werken Gods spreken. 
12 En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de 
een tegen den ander: Wat wil toch dit zijn? 
13 En anderen spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijn. 
 
Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 25 : 2 en 6. 
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Op deze Pinksterdag, gemeente, Handelingen 2 het 4e vers, waar 
het Woord des Heeren en onze tekst luidt: 
 
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest,  en begon-
nen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun  gaf uit te 
spreken. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden met Gods hulp en onder 
de inwachting van Zijn Heilige Geest stil te staan bij drie gedachten. 

 
1e. Vol van verwachting. 
2e. Vol van de Heilige Geest. 
3e. Vol van beroering. 

 
Gemeente, het was een drukte van belang in Jeruzalem op deze 
dag. Velen waren gekomen, Joden en Jodengenoten, uit de toen-
malig bekende wereld. Ze waren naar Jeruzalem gereisd om het 
Pinksterfeest te vieren, het Pinksterfeest te gedenken. Wat was het 
nu wat ze naar Jeruzalem bracht? Wel, die mensen die nog leefden 
onder de oudtestamentische bedeling, die waren gehoorzaam aan 
het bevel van de eeuwige God. En de Heere had geboden dat de 
vierdagen gevierd moesten worden, opdat de grote daden van God 
herdacht zouden zijn, jaar in, jaar uit. En de dag van het Pinkster-
feest was aanstaande. Het tweede grote jaarfeest, 50 dagen na het 
Paasfeest. En wat deden de Joden op het Pinksterfeest? Wel, de 
eerste opbrengst van de oogst van het land, dat werd aan de Heere 
geofferd. Het was een offer van dankbaarheid. Een offer waarin de 
Heere erkend werd voor Zijn grote daden, dat Hij dat volk elke keer 
weer opnieuw alles gaf wat ze nodig hadden. Het was ze aan niets 
ontbroken. De Heere had het waar gemaakt dat Hij Zijn volk zou 
brengen in een land, vloeiende van melk en honing. En dat land, 
vloeiende van melk en honing, waar de Heere Zijn eigen Woord in 
had waar gemaakt, was tegelijker tijd ook een prediking die de 
schuld, het besef van zonde in het hart van de Joden moest wakker 
roepen. Wat was het Pinksterfeest namelijk nog meer? Wel, het was 
in die tijd geweest dat de Heere na de uittocht uit Egypteland, na dat 
eerste Pascha, na dat wondere werk op de berg Sinaï Zijn heilige 
wet had gegeven. De leefregel: “Doe dit en gij zult leven”. Gehoor-
zaamheid zou door de Heere gezegend, beloond worden. Nou, wat 
moest die heilige wet nu wakker roepen bij dat volk van Israël? Wat 
predikte dat? Liet het ze zien hoe goed ze waren, hoe trouw ze 
Gods wet had onderhouden? Of moest dat volk daar belijden: “Weer 
een jaar van zonden en ongerechtigheden achter ons. Weer zonde 
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op zonde gestapeld. Weer niet geweest wie wij hadden moeten 
zijn”. En in dat licht van de prediking van Gods heilige wet, krijgt dat 
Pinksterfeest nog een heel andere lading, nietwaar! Het is niet 
alleen de trouw van God dat de Heere jaar in, jaar uit Zijn volk Israël 
alles gaf wat het nodig had. Maar het was de trouw van God, dwars 
tegen de ontrouw van Zijn volk in. Het waren onverdiende zege-
ningen. Onverdiende gaven. Het was genadebrood wat dat volk at. 
En dat brood wat ze aten, dat predikte hen dat ze het in zichzelf 
nooit verdiend zouden hebben. Ze leefden van het gegeef. Dat de 
Heere Zijn woord nooit, nooit, nooit liet varen. 
Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Nu is het vandaag 
Pinksteren. En hoe zit dat nu eigenlijk bij ons? Wat heeft die trouw 
van God u te zeggen? En wat heeft die heilige wet van God u te 
zeggen? Is het je weleens gaan duizelen dat je nog niet in de hel 
bent? Dat je er nog wezen mag. Dat God je nog een plek vergunt op 
Zijn wereld. En dat Hij je dag aan dag nog alles geeft wat je nodig 
hebt. Kon je het wonder weleens niet klein krijgen? Hoe groot, hoe 
goed is de Heere tegenover zo’n mensenkind als ik ben?! Zo slecht, 
zo vuil, zo zondig. Wie is er eigenlijk de Eigenaar van al uw bezit? 
Wie is de Eigenaar van uw leven? Wie is de Bezitter van uw be-
staan? Bent u het zelf? Of is het God? Hier ligt een belijdenis in voor 
dat volk van Israël. De eerstelingen van de oogst werden aan God 
geofferd. U hebt er recht op. Het is Uw gave. Die mogen wij niet 
krampachtig voor onszelf houden. Die komt U toe. Daar zit een die-
pere prediking in. Dat is deze: Alles wil ter ere Gods wezen. Dat is 
wat de apostel later ook zegt: “Doet het al ter ere Gods”. Daar loopt 
alles maar over. Dat de Heere aan Zijn eer komt. Door welke weg 
dat in uw leven dan ook heen moet en heen gaat. 
Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Als het recht lag, dan 
stond daar in Jeruzalem een schuldig volk. Schuldig aan al Gods 
geboden. Als het recht lag, was daar in Jeruzalem bijeen vergaderd 
een dankbaar volk. Dankbaar voor Wie de Heere was. Maar waar 
had dat volk van Israël nu niet op gerekend? Het had er niet op 
gerekend dat dat Pinksterfeest een geheel nieuwe lading, een 
nieuwe inhoud zou krijgen. Het was naar Jeruzalem gekomen om de 
traditie te gedenken, om dat aloude feest mee te maken. Maar de 
Heere bracht daar verandering in. In Zijn heilshistorisch plan door-
sneed Hij de geschiedenis en de gang van de dingen. 
Het zal je maar gebeuren, dat de Heere dwars door je leven heen 
gaat snijden en dat Hij alles zo anders maakt, dat het dwars tegen je 
eigen verwachtingen in gaat. Dat is trouwens wel een kenmerk van 
het werk Gods in het leven, dat het dwars tegen je in gaat, dat je het 
niet meer kunt narekenen, dat je het niet kunt bekijken. Dat je altijd 
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precies wist hoe God een mens bekeerde. Dat je altijd precies wist 
hoe het moest. Had het de Joden gevraagd. Ze konden het je pre-
cies vertellen. Ze waren zo intellectueel, ze waren er zo van op de 
hoogte. Maar toen God inbrak, wisten ze niets meer. 
Heb je het meegemaakt dat je niets meer wist? Dat het zo Pinkster-
feest werd in je leven, dat alles op z’n kop gezet werd. Dat overal de 
scheiding en de breuk doorheen ging. Dat de Heere met Zijn God-
delijke kracht al het uwe aan de kant zette. 
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Want dat Bijbelse 
woord “vervuld” heeft deze betekenis: de tijd is vol geworden. De tijd 
van God bepaald, is verstreken. Nu is de tijd aangebroken dat Hij 
die vervulling zal gaan geven. Dat schaduwachtige is voorbij ge-
gaan, en dat waar het naar heen wees is nu gekomen. 
Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. De dag zoals God 
het hebben wilde, zoals God het Pinksterfeest zag, zoals God Zijn 
gaven zou geven op dat Pinksterfeest. En ik heb het u gezegd, er 
waren er daar velen in Jeruzalem, die hadden daar nooit op gere-
kend. Het ging dwars tegen hun verwachtingen in. Die zijn er van-
morgen misschien ook wel. Maar er waren er ook die er wel op ge-
rekend hadden. Nee, ze wisten niet wanneer het zou gebeuren. Ze 
wisten niet wanneer de tijd van Gods welbehagen was aangebro-
ken. Maar één ding wisten ze wel, dat God Zijn Woord zou doen, dat 
God Zijn Woord nooit ter aarde zou laten vallen, dat de Heere de 
waarheid van Zijn Woord zou laten blijken, dat Hij zou wezen de 
God Die niet liegen kan. Want het gaat om dat Woord, het Woord 
der waarheid. Er staat geschreven, als die dag vervuld werd, waren 
zij…, dat zijn de twaalf apostelen, aan wie de beloftenis van de 
komst van de Heilige Geest gedaan was, waren zij allen eendrach-
telijk bijeen. 
U zegt: “Wij zijn vanmorgen ook bijeen”. Dat ben ik met u eens. 
Maar zijn wij ook ‘eendrachtelijk’ bijeen? Eendrachtelijk wil zeggen: 
één van hart en één van zin. Eenzelfde doel voor ogen. Op eenzelf-
de grondslag steunen. 
Wat was het wat ze bijeen deed zijn? Wat bond ze samen? Dat was 
de toezegging van God. Dat was het Woord van de levende God. 
Gelooft u ook niet, dat we dan meer wonderen zouden zien? Als we 
bijeen gedreven werden door het Woord van de levende God, als 
dat al de andere bijkomstigheden en verschillen deed wegvallen, en 
we eendrachtelijk verwachtende waren de vervulling van het Woord, 
dat de Heere zou waar maken wat Hij Zelf heeft gezegd. 
Waren zij allen eendrachtelijk bijeen. Er werd er niet één van die al-
len gemist. Ze waren allen reikhalzend uitziende naar wat God zou 
gaan doen.  
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En weet u wat het kenmerk is van die mensen? Dat is ook zoiets. 
Die gaan de Heere niet vooruit lopen. Die gaan niet een eigen 
spoor. Die zeggen niet: “Nou ja, nu doen we maar net alsof we die 
Heilige Geest hebben, of we gaan er maar vanuit dat we die Geest 
hebben, we gaan nu maar uit, zoals de Heere het gezegd had: 
“Predikt het Evangelie aan alle creaturen”. Nee, ze zijn wachtende, 
verwachtende. En ze durven geen stap meer te zetten voordat het 
Woord des Heeren vervuld zal wezen. 
Heeft het Woord van God in uw leven geklonken? Wat heeft het u 
aangezegd, dat Woord van God? Heeft het u dit aangezegd, waar 
dat Pinksterfeest al van getuigde, dat het bij u niet is, omdat u een 
overtreder van Gods wet bent, omdat u Hem dag aan dag onteert en 
moe maakt met uw zonden. Heeft het Woord u aangewezen wie u 
bent? Is dat door harde, pijnlijke lessen heengegaan? 
Er zaten van die apostelen bij elkaar, dat waren mensen van gelijke 
bewegingen als wij. Er was in henzelf niets bijzonders aan te mer-
ken. Weet u wat dat voor mensen waren? Dat waren verlaters van 
de Heere Jezus. Dat waren zelfs loochenaars van de Heere Jezus. 
Daar zat Petrus. En Petrus had gezegd met zijn grote mond: “Zij 
zullen U allemaal misschien verlaten, maar ik nooit. En al moet ik 
ook met U sterven”. Daar zat Petrus, die daar, toen het er op aan 
kwam, en hem werd aangezegd: “Jij hoort ook bij Hem”, als eerste 
zei: “Ik ken de Mens niet”. Tot drie malen toe. Door de harde les 
heen is Petrus er achter gekomen dat inderdaad uit hem geen 
vrucht meer is in alle eeuwigheid. Petrus is op zichzelf terug ge-
worpen. Al die apostelen zijn op zichzelf terug geworpen. Opdat 
ze… De hoogmoed een knak gekregen natuurlijk. Opdat ze naar 
Boven zouden leren kijken, naar God, dat God het doen zal. 
Ben je er achter gekomen dat je zo geesteloos bent, dat je zo 
vleselijk bent? Wat is er van al je beloften, van al je voornemens 
terecht gekomen? Je hebt misschien wel geestelijk willen leven. 
Maar het is allemaal tegen de grond geslagen, kapot geslagen toen 
er maar iets tegenop kwam. Er bleef geen spat van al je woorden 
heel. Onze woorden doen er ook niet toe, als het er op aan komt. 
Het gaat om het Woord van de levende God. 
Waren zij allen eendrachtelijk bijeen. Ja, die mensen konden wel 
eendrachtelijk bijeen zijn. Die koesterden geen hoge gedachten 
meer van zichzelf. Dat is ook een bevrijding! Dat is ook een heerlijke 
zaak, als je daar van af bent, dat je jezelf uitnemender acht dan een 
ander! Dat is een heerlijke zaak, als er in een gemeente nog voor 
elkaar onder gedaan kan worden, als je jezelf geen roem meer toe-
dicht, maar ziende op een ander moet zeggen: “Die zijn beter dan 
ik”. Daar is een zegen op te verwachten, als we zo in het stof van de 
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vernedering samen zijn, als we zo het hoofd buigen, als we zo vol 
schuldbesef walgen van onszelf. 
Waren zij allen eendrachtelijk bijeen. Dat is ook zo iets opmerkelijks. 
Er waren veel mensen in Jeruzalem. En wie van al die mensen, van 
al die Joden en Jodengenoten heeft er op dit clubje gelet? Wie heeft 
er op die twaalf apostelen gezien? Die zaten ergens in een vergeten 
hoek. Die vielen helemaal niet op. Buiten beschouwing gebleven. En 
ziet u nu dat het Woord van God hier nog voorbij gaat aan al die 
Joden en Jodengenoten. Dat het Woord van God niet in de eerste 
plaats de nadruk legt op die massa, maar dat het Woord van God de 
nadruk legt op dat kleine getal. Wat wil dat zeggen? Hij kent dege-
nen die Zijne zijn. Hij weet waar ze verstopt zitten. Hij weet waar ze 
zitten met al hun zielevragen, met al hun twijfelingen, met al hun 
zorgen. Als je onder denkt te kunnen gaan in de massa, dan kun je 
dat voor de mensen wel volhouden. Maar de Heere proeft de harten 
en de nieren en Hij kent eenieder mensenkind. Hij weet van een-
ieder van ons af. Laat dat nu een troostwoord wezen voor die die er 
niet meer uit komt; voor die die ook niet weet hoe het gaan moet; 
voor die die met alles is vast gelopen. God, ja in het Woord van God 
wordt op dezulken gelet. De Heere ziet ze. Want het zijn de voor-
werpen van Zijn welbehagen. Het zijn de voorwerpen waar Zijn won-
derwerk zich in gaat manifesteren. 
Waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En al was hun blik naar Boven 
toe troebel, de Heere zag van Bovenaf met een heldere blik naar 
beneden. Hij heeft een volk op aarde dat Hem leert verwachten. Hij 
houdt er een volk op na wat het zelf niet meer kan, wat van Hem af-
hankelijk geworden is. 
Is het oog van God zo op u geslagen? U zegt: “Dat weet ik niet. Dat 
merk ik niet. Hoe moet ik daar achter komen?” Wel, dat blijkt in het 
vervolg. Want de voorwerpen van Gods barmhartigheid, van Zijn 
welbehagen, daar gaan deze wonderen zich in tentoon spreiden. 
En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. Er geschied-
de… Ofwel, het is een historisch gegeven. Het is een feit. Het is ge-
schied. Het is gebeurd. Het is echt waar. Het is werkelijkheid, of je 
het nu gelooft of niet. En dat blijkt zometeen wel, dat al staan er 
daar die het geloven, en al staan er daar die het niet geloven, er is 
er niet één meer die het nog ontkennen kan, omdat het zo helder en 
krachtig is in zijn werk. Weet u wat het werk van God doet? Dat zet 
niet alleen alles op z’n kop, maar dat laat ook de levenskoers geheel 
een andere kant op gaan. Dat zet alles in beweging. Dat wordt ge-
merkt. Dat wordt meegemaakt. Dat wordt ondervonden. Dat je zeg-
gen moet: “Ik ken die man, ik ken die vrouw helemaal niet meer te-
rug. Wat is er toch gebeurd? Het is allemaal anders geworden”. Dat 
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is niet een zaak wat in een hoek geschiedt, wat ergens in de scha-
duwen zich afspeelt. Nee, dat wordt opgemerkt. 
Er geschiedde haastelijk… En dat woord “haastelijk”, dat wil zoveel 
zeggen als: onvoorziens, ongeweten, opeens. Ja, er waren er die 
het verwachtten, en er waren er nog veel meer die het niet ver-
wachtten. Maar het gebeurde haastelijk, op Gods tijd, op Zijn mo-
ment. 
En wat gebeurt daar nu? Daar gebeurt iets wat niet uit de mens 
opkomt, wat vlees en bloed ons niet geven kan. Daarom staat erbij: 
“Er geschiedde haastelijk ‘uit de hemel’”. Dat wijst op het Goddelijke, 
het hemelse van wat hier gebeurt, het geheel tegenover staande 
van het aardse. 
Er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een 
geweldige gedreven wind”. Het is niet te benoemen. Het is niet te 
vangen. Het is niet in menselijke begrippen uit te drukken. Het is niet 
te verklaren met natuurwetten. Het is niet terug te vinden in de ge-
schiedenisboeken. Nee, er worden woorden gebruikt die enigszins 
geraken aan wat daar gebeurd is. Gelijk als van. Het had de trekken 
van. Het geleek op een geweldige gedreven wind, en vervulde het 
gehele huis waar zij zaten. 
Een geweldige gedreven wind. Nu, laten we het eens houden bij dat 
waar het op lijkt. Hebt u de kracht, de verwoestende kracht, de alles 
doordringende kracht van de wind weleens ondervonden? Niets, 
maar dan ook niets is in staat om de wind tegen te houden. Wind is 
zo krachtig, zo machtig, zo groots, daar zijn wij allemaal aan onder-
worpen. Het Woord van God wijst niet voor niets op die vergelijking. 
Want dat is nu precies het werk van God de Heilige Geest. Dat is 
onwederstandelijk. Dat slaat muren om. Dat breekt door deuren en 
vensters heen. Dat rukt het dak van uw leven af. Dat zet alles in 
beweging. Dat maait alles weg wat voor God niet kan bestaan. Dat 
gaat door, onwederstandelijk. Een geweldige gedreven wind. 
En vervulde het gehele huis waar zij zaten. Dat is ook zoiets. Dat is 
ook de Heilige Geest. Die neemt alles, maar dan ook alles in beslag. 
Weet u wat de haper is in onze godsdienst? De tweeslachtigheid. 
God wat en de wereld wat. Dat was toen onder de Joden ook al de 
haper. En dat blijkt op alle mogelijke manieren, ook vandaag de dag. 
Juist wel in het kerkelijke leven. Waar is Gods Woord en Gods hei-
lige wet alleen nog het richtsnoer? Waar wordt niet gevonden die 
aanpassing aan de wereld? Dat mee willen doen om de wereld te 
vriend te houden. Bang voor de vijandschap van de wereld enzo. 
Nou, zie zometeen maar in de uitwerking dat die Heilige Geest alle 
angst wegneemt. Want die Petrus gaat voor de massa mensen 



 8 

staan en die gaat openlijk het Woord van God verkondigen. Dat is 
het. 
De Heilige Geest vervulde het gehele huis waar zij zaten. En als het 
gehele huis wordt vervuld, dan is er geen plaats meer voor de we-
reld, dan is er geen plaats meer voor halfslachtigheid, dan is er geen 
plaats meer voor mensenvrees, dan is er geen plaats meer voor al-
les wat wij bedenken. Dan neemt de Heilige Geest de volledige lei-
ding over. 
Een geweldige gedreven wind, die het gehele huis vervult. Maar dat 
is niet het enige kenmerk wat gezien wordt, wat opgemerkt wordt. Er 
is nog meer. En van hen werd gezien verdeelde tongen als van 
vuur. 
Verdeelde tongen. Dat verdelen wijst op de veelheid van talen. Of-
wel, dat het Woord van God aan alle creaturen gepredikt moet 
worden. Wie had dat ooit kunnen denken! Dat is toch ook Geestes-
werk. Of niet! Dat het zelfs hier ver weg in dit lage landje terecht ge-
komen is. En dat het de Heere behaagd heeft om zelfs hier Zijn Kerk 
te bouwen, hier Zijn Woord te laten verkondigen. Verdeelde tongen 
als van vuur. Het leek op vuur. Ja, weer heeft het Woord van God 
bewust in al de sprekendheid voor zo’n woord gekozen. Vuur, wat 
doet vuur? Vuur brandt er uit. Vuur maakt schoon. Vuur neemt alles 
weg wat niet kan bestaan. Vuur zegt ook iets van gedrevenheid, van 
vol wezen van een zaak. De Heilige Geest is als vuur. Alles moet er 
uitgebrand worden wat je zo graag aan de hand houdt, wat je zo 
slecht kwijt kunt, wat je zo als een boezemzonde aan je hart drukt, 
waar je je zo prettig en zo behagelijk bij voelt. Weet u wat die Heilige 
Geest gaat leren zien? Alles wat niet is naar het Woord, het zal zijn 
dat het geen dageraad heeft. Het moet er uit. Heb je het vuur van de 
Heilige Geest in je leven weleens meegemaakt? Ja, je dacht dat je 
het aardig op de rit had. En toen bleek er niets van te kloppen. Hele-
maal niets. Heb je de pijn van dat brandende vuur weleens gevoeld? 
Heb je ondervonden dat het werk van Gods Geest ingaat tegen 
vlees en bloed? Dat in het Koninkrijk Gods vlees en bloed niet ge-
spaard worden? Heb je het ondervonden dat je je verlanglijst, alles 
wat je begeerde, aan de kant moest leggen, en dat het Woord van 
God je ging lezen. Dat je al vuiler en walgelijker werd. Dat er niets 
overschoot dan een huilende wildernis. 
Als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. Dus al die aposte-
len persoonlijk aangeraakt door de Heilige Geest. Al die apostelen 
persoonlijk, ja, voordat ze uit gaan het Evangelie te prediken. Ziet u 
wat de voorwaarde is om het Woord van God te gaan verkondigen? 
Ziet u wat er noodzakelijk is, dat die Heilige Geest is uitgestort. 
Wanneer ging zelfs de Heere Jezus Zijn openbare gang over de we-
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reld? Niet voordat Hij gedoopt was en de Heilige Geest in de ge-
daante van een duif neerdaalde. Opdat die apostelen, achter de 
Heere Jezus aan, niet anders op het oog zouden hebben dan de eer 
en de verheerlijking van God. Daar gaat het over in de prediking van 
het Woord. Het gaat niet over mensen behagen. Het gaat er niet 
over dat u er zich aardig of aangenaam onder gevoelt. Het gaat er 
over: is God de Heere aan Zijn eer gekomen in de bediening van het 
Woord? En waarin komt God aan Zijn eer? Wel, daarin, als dat 
Woord van God zijn kracht doet, zoals het deed onder de Joden en 
Jodengenoten. 
En dan, als die tekenen daar gezien en opgemerkt worden, zij wer-
den allen vervuld met de Heilige Geest. En dat woord “vervuld”, dat 
laat zien wat voor mensen daar aan het verwachten waren, welke 
mensen daar hebben uitgezien naar deze dag. 
Wat kan er vervuld worden? Wat leeg is. Alles wat nog vervuld is, 
wordt niet vervuld. God de Heere had ze leeg gemaakt. Het is zo’n 
slechte plaats niet, hoor, als je leeg gemaakt bent, als je leeg bent in 
jezelf en op de Heere ziet. Het is zo’n slechte plaats niet als je op 
die plaats bent waar je afhankelijk bent van Hem. 
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. U zegt: “Hebben 
de mensen dat gezien? Dat kun je toch niet zien!” Nee, nee, dat 
hebben ze ook niet gezien. Maar dat hebben ze wel gemerkt. Na-
melijk zo: en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest 
hun gaf uit te spreken. Andere talen, dat zijn talen die zij niet ken-
den. Geestelijk overgezet: dat waren woorden die zij voor die tijd 
niet verstonden. Dat waren woorden die zij niet uit zichzelf hadden 
kunnen bedenken. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus de 
vervulling met de Heilige Geest kwam in hun woorden openbaar. 
Want het waren hún woorden niet die klonken, maar het waren de 
woorden van de Heilige Geest. Met andere talen, zoals de Geest 
hun gaf uit te spreken. Van die andere talen staat zometeen ge-
schreven dat die mensen zich daar verwonderen: “Wij horen ze in 
onze eigen taal spreken”. Wat een wonder, nietwaar! Hoe komt dat 
eigenlijk, dat er zoveel talen op de wereld zijn? Dat is toch onze 
schuld! Dat is toch onze zonde! Dat is toch de spraakverwarring die 
God zond op de zonde van de bouw van de toren van Babel! Dat 
heeft de Heere toch over ons gegeven! En nu spreekt de Geest in al 
die talen. Dus wat wij onderworpen zijn, daar staat God de Heilige 
Geest boven. Wat wij niet bij elkaar kunnen krijgen, dat brengt God 
de Heilige Geest bij elkaar. Ziet u wat een wondervoorrecht het is, 
dat de Heere in deze dingen niet in ogenschouw neemt onze zonde, 
waarop de straf van de spraakverwarring kwam, maar dat Hij in 
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ogenschouw neemt Zijn welbehagen en dat Hij doet wat Hem be-
haagt. 
Als de Geest hun gaf uit te spreken. Dus dat zijn mensen die daar 
aan het woord zijn, die, terwijl zij spreken, nog steeds afhankelijk 
zijn. Het moet ze gegeven worden. 
En ze spreken andere talen. En er waren Joden, te Jeruzalem wo-
nende, godvruchtige mannen, van alle volken dergenen die onder 
de hemel zijn. Dus al de talen die onder de hemel zijn, klinken daar. 
Je zou ook kunnen zeggen: “Waar die mensen ook vandaan geko-
men waren, naar Jeruzalem toe, ze verstonden, ze hoorden wat er 
gezegd werd”. Heb je dat in Gods huis weleens meegemaakt? Dat 
is ook zo’n wondere zaak. Je had al jarenlang onder de prediking 
van het Woord gezeten, en je had er nog nooit ene steek van be-
grepen. Je zei: “Het is net of er een andere taal gesproken wordt. 
Het raakt me niet. Het zegt me niets. Het heeft geen boodschap 
voor me”. En toen, toen Gods Heilige Geest Zich aan dat Woord 
paarde, toen ging je horen. Ik weet van een vrouw die voor het eerst 
ging horen. Dat ze in de nakomende week tegen de predikant zei: 
“U bent anders gaan preken”. “Nee”, zegt die man, “ik ben niet an-
ders gaan preken, u bent gaan luisteren”. Dat is het verschil. De 
prediking is hetzelfde. Dat Woord is de eeuwen door hetzelfde. Maar 
dat God het tot een persoonlijk woord gemaakt heeft. Dat het u 
ineens iets te zeggen had. Dat het u daar neer zette op uw plaats 
voor God, zoals de Heere u ziet in al uw schuld en zonden, in heel 
uw geesteloosheid. Dat dat Woord de Heere u verkondigt in al Zijn 
heiligheid en gerechtigheid. Dat de Heere van u eisen ging te beta-
len wat gij schuldig bent. U zat in de klem, in de knel, in de gevan-
genis van het Goddelijk, heilig recht. U kon er niet aan ontkomen. Of 
wel? Het liet u niet meer los. Het liet u niet met rust. U werd opge-
jaagd. Dat doet God de Heilige Geest. Die zet in beweging. Als die 
wind gaat waaien, uw kant op, uw bestaan in. En als dat vuur gaat 
branden… Als dat vuur van ontdekking door gaat door uw bestaan, 
u gaat het horen wat de Heere tot u spreekt. U gaat het horen dat 
het Woord van God waar is: “Ten dage als gij daarvan eet, zult gij 
den dood sterven”. U gaat het zien waar u uit gevallen bent, uit 
welke heerlijke geestelijke gemeenschap met God, uw Schepper. U 
gaat uw ellende verstaan, dat u over de wereld gaat, krom en ge-
bogen onder het pak van zonden en ongerechtigheden. Och, er 
hadden er al zoveel tegen u gezegd: “Dat is zonde in je leven, en 
daar klopt het niet, en dat is tegen Gods wil en wet”. En u had het 
altijd naast u neer gelegd. En nu kwam elke dag van uw bestaan 
terug. Alles kreeg u te herkauwen. De Heere stelde het u ordentelijk 
voor de ogen. Er was geen ontkomen meer aan. 
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Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dan staan ze op de preek-
stoel, met lege handen, en dan weten ze het ook niet. En dan geeft 
de Geest een woord te spreken. Ze weten niet eens voor wie het is. 
Dat weet God. En dat haakt in uw hart en dat treft in uw ziel. Ja, 
andere talen, die ze van tevoren niet hebben geweten. Die ze op de 
studeerkamer niet hebben overwogen. Die ze in de boeken met 
verklaringen niet hebben kunnen terug vinden. Zoals de Geest hun 
gaf uit te spreken. 
Laat dat wel duidelijk zijn, wij kunnen natuurlijk wel verklaringen 
schrijven over dat Woord. Maar mag God er vrij in wezen hoe Hij 
Zijn Woord verklaart! Mag de Heere dat Zelf uitmaken, welke bete-
kenis Hij aan dat Woord van Hem geeft in uw persoonlijk leven, in 
uw eigen hart en leven! Dat bepalen wij niet. Laat het spreken van 
Gods Geest alstublieft niet aan onze verklaringen onderwerpen. 
Maar laten wij met onze verklaringen altijd onderworpen zijn aan de 
vrijmachtigheid van God de Heilige Geest. 
Alle volken dergenen die onder de hemel zijn. Daar gaan de sluizen 
van het Evangeliewoord open voor de wereld. Voor die wereld die 
zo lang buiten beschouwing gebleven was. Waar dat volk van Israël 
een exclusieve plaats had ingenomen, nu, nu voor alle volken van 
de wereld. Want de Heere Jezus had het ook gezegd tegen Zijn dis-
cipelen: “Predikt het Evangelie aan álle creaturen. Begint in Jeruza-
lem, maar gaat door, Samaria, alle andere delen, tot aan het uiterst 
einde der aarde toe”. Dus zie dat nu eens zo. Dat valt natuurlijk ook 
niet mee voor ons. Dus het is Gods wil dat u zondag aan zondag on-
der de bediening van het Woord bent. Aan alle creaturen, tot aan 
het einde der aarde. Dat heeft God gemaakt, dat het ook hier geko-
men is. Och, dat de Heere dat wondere werk onder de bediening 
van het Woord zou geven, dat uw bestaan in beweging kwam zoals 
het gebeuren ging bij al diegenen die daar horende waren. 
 
Maar laten we eerst samen zingen, Psalm 49 het 1e vers. 
 
Gij volken, hoort; waar g' in de wereld woont, 
't Zij laag van staat, of hoog, met eer bekroond; 
't Zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. 
Mijn mond brengt niets dan lout're wijsheid voort, 
Bij mij in 't hart opmerkzaam overdacht. 
Ik neig het oor, daar 'k op Gods inspraak wacht, 
Naar 's Heeren spreuk, en zal u, op de snaren 
Der blijde harp, geheimen openbaren. 
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Er heeft er niet één Jeruzalem verlaten zoals hij er in gekomen is. Er 
is er niet één geweest die dat Woord naast zich neer heeft kunnen 
leggen. Er is er daar niet één geweest die zo heeft gedaan zoals wij 
zo vaak, dat we zijn als de eenden. Ze komen uit het water en ze 
schudden een keer en ze zijn weer droog. We komen uit de kerk en 
we schudden een keer en het Woord van God is weer weg. Niet één 
heeft zo door kunnen leven alsof dit niet had plaats gegrepen. Dat is 
ingekerfd in hun bestaan. Er staat geschreven van al die mensen: 
“Als deze stem geschied was, kwam de menigte tesamen en werd 
beroerd”. Dus er ging wat gonzen. De zaak kwam in beweging. 
Want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Wat bracht 
ze nu in beweging? Was het dat, dat ze hun eigen taal herkenden, 
en dat ze zich daar het meest over verwonderd hebben? Nee, dat 
was niet de grootste verwondering. De grootste beroering zat ‘m 
daarin, dat ze in hun eigen taal het Woord van God gehoord heb-
ben. Dat is wat! Hoe laag, hoe diep is de Heere tot het gevallen 
mensengeslacht afgedaald! Ook in Nederland. Hier ligt open op de 
kansel een geschenk van God. De Heere heeft Nederland bezocht. 
Dat willen wij natuurlijk wel weg hebben. Dat zit ons in het bloed. 
Daar zijn we vijandelijk tegen. Maar dit heeft God gegeven, opdat 
we zalig zouden worden. Dit is het grootste geschenk. Dat we niet 
tegen elkaar hoeven te zeggen, zoals Rome deed: “Laten we maar 
preken in het Latijn. Het is alleen voor de priesters. Het is alleen 
voor de bisschoppen. En het volk mag wat kijken naar gebrand-
schilderde ramen enzo”. Nee, de Heere heeft Zijn Woord gegeven. 
Koester dat als een geschenk van Hem. En dat laten wij maar zo 
een dag dicht. Hoe is het mogelijk! Dat heeft de Heere aan ons va-
derland gegeven. Godvruchtige mannen hebben die Schrift overge-
zet. En hoevelen zijn er de eeuwen door geweest die door de wer-
king van Gods Geest door dat Woord werden aangesproken en in 
beweging kwamen. In die gezegende beweging van te sterven aan 
zichzelf om het leven te vinden in die Ander, in de Heere Jezus 
Christus. In onze eigen taal, zeiden die mensen. Het Woord van 
God. Dus wat er in Gods hart is, wordt ons maar zo aangereikt. Wij 
hoeven niet op te klimmen naar de hemel. De Heere is neder ge-
komen in de gave van Zijn Heilige Geest. Het Godsgeschenk. 
En zij ontzetten zich allen. Weet u wat dat woord “ontzetten” wil zeg-
gen? Als een huis ontzet is, ja, dan kun je beter afbreken, dan deugt 
het niet meer. Nou, dat gebeurde met die levens. Die werden ontzet. 
Er kwamen barsten in het fundament. Ja, ze stonden natuurlijk op 
moerasgrond, waar ze straks eeuwig in zouden wegzakken. Maar 
dat hadden ze niet in de gaten. Hun leven met zekerheden ging er 
aan. Alles werd kapot geslagen. 
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Zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkan-
der: “Zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileeërs?” Wat is dat 
voor een verwondering? Dat is die verwondering die u misschien 
ook weleens hebt meegemaakt. Dat je in de kerk kwam, en je ver-
wachtte er niets van. Nee, zo gaat dat. En je ging naar Gods huis en 
je zei: “Ach, we hebben die”. En het behaagde God om in te grijpen. 
Je hebt je verwonderd. Of niet? Dat is die verwondering, dat God de 
instrumenten in Zijn hand gebruikt zoals Hij dat wil, en niet hoe wij 
dat verwachten. Ik heb weleens van een man gehoord die zei: “Als 
God mij ooit bekeert, zal dat onder die en die dominee wezen”. Laat 
maar varen, hoor, die dwaze gedachte. 
Ze hebben zich verwonderd. Zijn niet al deze die daar spreken Ga-
lileeërs? Het woord “Galileeërs”, dat is een soort scheldwoord. Dat 
is een achtergesteld geslacht. Dat is dat verachtte Galiléa. Daar 
kwamen die mensen vandaan, eenvoudige, ongeletterde mensen. 
Maar ja, wat doet dat er toe. Eén ogenblik Geesteslicht heeft ze tot 
doctor in de theologie gemaakt. En ze hebben gepreekt naar de zin 
en mening van Gods Heilige Geest. 
Hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij gebo-
ren zijn? Nou, daar worden al die volken, al die talen opgenoemd. 
Ongelooflijk, nietwaar! Dat is toch een Goddelijk wonder! Dat is toch 
uit de hemel! Dat kan toch geen mens bedenken! En wat zeggen 
ze? “Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken”. Ze 
hebben precies verstaan waar het om ging. Wat is dat? De grote 
werken Gods. Dat is dit: dat God in de stilte van de nooit begonnen 
eeuwigheid raad heeft gehouden in Zichzelf. Dat Gods eigen Zoon, 
de Heere Jezus Christus, naar voren trad en het gezegd heeft: “Ik 
kom om Uw wil te doen, o God”. De grote werken Gods, dat is de 
prediking van Christus’ komst naar de aarde. Dat de hemel open 
scheurde en God een weg baande van boven naar beneden. En dat 
Hij gegaan is de gang onder de vijanden. De mensen in alles gelijk 
geworden is, zonder zonde. Dat Hij onder de toorn, onder de uitgie-
ting van Gods heilige woede is gegaan. Dat dat heilig recht Gods in 
Hem is uitgebrand. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan 
Mij voorbij gaan. Maar niet Mijn wil, Uw wil geschiede. Hoe de Heere 
Hem sterkte door Zijn Heilige Geest, dat Hij naar Zijn Godheid ja, 
maar ook naar Zijn mensheid deze gang dragen kon. En dat waar 
de mensen in vijandschap en haat waren samen gekomen en dach-
ten dat zij het oordeel over Hem geveld hadden, dat nu blijkt onder 
de prediking van het Woord dat het Gods oordeel is om Hem te 
slaan, opdat vijanden Gods tot vrienden gemaakt zouden worden en 
vrijuit zouden mogen gaan. 
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De grote werken Gods spreken. Dat is dat spreken wat u en mij in 
de schuld zet. Ja, de schuld van het overtreden van Gods wet. De 
schuld van het niet wezen wie je zou moeten zijn. Dat hoort er 
allemaal bij. Maar dit is de grootste schuld waar het over liep: ze 
hadden Christus gekruist, Gods eigen Zoon aan het vloekhout ge-
slagen. Is die schuld weleens tot je ziel doorgedrongen? Heeft dat in 
je hart gehaakt? Dat het uw zonden en uw ongerechtigheden zijn 
die Hem die bittere en smartelijke weg hebben aangedaan. Dat het 
omwille van uw ongerechtigheid is dat de eeuwig Rechtvaardige on-
der Gods recht door ging. 
De grote werken Gods. Dat zijn grote werken. Of niet? Dat de Heere 
naar recht u en mij had kunnen wegbranden voor eeuwig, maar dat 
Hij in Zijn grote barmhartigheid Zijn Heilige Geest schenkt, Die als 
een vuur brandt in de harten, in de zielen, opdat er plaats gemaakt 
wordt voor dat borgtochtelijk werk. Dit zijn de grote werken Gods, 
dat wat wij ten kwade gedacht hebben, dat heeft God ten goede 
gedacht. 
En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de 
een tegen de ander: “Wat wil toch dit zijn?” Daar heb je het weer. Al 
de zekerheden zijn in één slag weg. Wat wil toch dit zijn? Dat is een 
vraag. Er worden vragen wakker in de zielen, in de harten, en ze 
vinden geen antwoord. Je had op zoveel dingen in je leven ant-
woord kunnen bedenken. Zoveel dingen kon je verklaren. Bij zoveel 
dingen kon je je neerleggen wellicht. Maar dit was een vraag, dat 
riep om een antwoord. En je had geen antwoord. Nee, want de 
vraag is van God gegeven. Dus het antwoord moet ook bij God van-
daan komen. Dat komt niet uit de mensen voort. 
Wat wil toch dit zijn? Wat moeten we hiermee? Hoe moet het nu 
verder? Die mensen hadden in de gaten dat ze op een scharnier-
punt stonden, dat ze een grens hadden bereikt in hun bestaan. 
Gezegend ben je als het zo ver gekomen is. Wat is het dan allemaal 
maar laf en geesteloos vandaag de dag! Of niet? Wat is het dan 
allemaal maar een platte godsdienst! Wat kijken we maar naar el-
kaar en om ons heen. Maar dit, deze prediking van de grote werken 
Gods, deed die mensen op God letten. Dan heb je met geen mens 
meer wat te maken. Dan sta je voor jezelf. Dan moet het recht ko-
men tussen God en je ziel. En dan blijkt wat de duivel doet. Dan 
blijkt wat de mens doet in zichzelf. De boel sussen. Ken je dat, je 
geweten sussen? Je een beetje op de been houden met een belof-
te. Je een beetje op de been houden met een tekst. Een psalm-
versje spreekt je aan. En je hebt nog een traan, en je hebt nog een 
gebed. Dus het zal wel goed komen. Dat! 
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Nou, deze mensen zijn zich ook aan het sussen. En anderen spot-
tende, zeiden: “Ze zijn vol zoete wijn”. Ze zijn gewoon dronken, joh. 
Daar moet je je niets van aantrekken. Ze spreken wartaal. Dat heeft 
de wijn gedaan. 
Maar dat weet u net zo goed als ik, die mensen hebben ordelijk in al 
de talen gesproken van de grote werken Gods. Hebt u ooit een 
dronkaard ordelijk horen spreken? Welnee, die gaan met dubbele 
tong rare praat doen. Dus ze zetten Gods Woord weg als rare praat. 
Nou, dat kun je doen in je leven, hoor. Dat kun je een poos volhou-
den, om het Woord buiten de deur te houden. Om het als dronken-
manspraat weg te doen. Dat doe je ten diepste als je het net als de 
eenden in het water het Woord van God langs je weg laat glijden, en 
als je weer over gaat tot de orde van de dag, als je je vermaakt in de 
wereld en in de dingen van de tijd. Dan zeg je net als die spotters: 
“Ze zijn vol zoete wijn”. Want wat betekent dat? Daar hoef je geen 
aandacht aan te geven, aan woorden van een dronken man. 
Maar die anderen, die zich ontzet hadden, die twijfelmoedig gewor-
den waren, die aan het vragen gegaan waren: “Wat wil toch dit 
zijn?”, die kunnen het niet weg doen als woorden waar geen aan-
dacht aan gegeven hoeft te worden. Die moeten er wat mee. En dat 
is het kostelijke wat hier gebeurt op de Pinksterdag, dat dat niet 
alleen wordt opgeroepen, die vraag, maar dat het antwoord ook 
komt. Petrus gaat preken. Ja, als je het naar de maatstaven van de 
theologie van vandaag zou bekijken, die preek, dan zou je zeggen: 
“Hij hoeft volgende week niet weer te komen”. Maar er werden er 
3000 onder getroffen. Want God gebruikt Zijn Woord niet naar onze 
maatstaven, maar naar Zijn eigen maatstaf. En dat Woord heeft ze 
in de schuld gezet. Dat heeft ze meer en meer bij zichzelf bepaald. 
Die Jezus Die gij gekruist hebt. En Die Jezus Die gij gekruist hebt, 
Die is het Die uw enige redding is. Waar grijpt Petrus naar terug? 
Dat is ook zoiets kostelijks. Die mensen zeiden, die spotters: “Ze 
hebben naar de wijn gegrepen”. Petrus zegt: “Nee, niet naar de wijn. 
Ik grijp terug naar het eeuwig welbehagen van God. Ik wijs u op wat 
gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, 
zegt God, Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees, en uw zonen 
en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezich-
ten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. Ik wijs u op het 
Woord van God wat eeuwen her reeds klonk. Ik wijs u op de eeu-
wige God, Die daar Zijn Woord liet verkondigen en nu Zijn eigen 
Woord waar maakt. Ik wijs u op het Goddelijke welbehagen”. Hier 
komt openbaar wat een onderscheid daar ligt, wat later de apostel 
zegt: “Wordt niet dronken in wijn, maar wordt vervuld met de Heilige 
Geest”. Deze twaalf apostelen, vervuld met de Heilige Geest, en er 
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was een gehoor onder hen tot 3000 toe. En de Heere deed nog 
dagelijks tot de gemeente die zalig werd. Die gingen vragen, vol van 
de Heilige Geest: “Wat moeten wij doen, mannenbroeders, om zalig 
te worden?” Daar zie je ook weer zoiets. Dat is ook zo wonderlijk. 
Toen we door de werken zalig konden worden in het Paradijs, toen 
wilden we het niet. Toen hebben we dat overtreden, dat werk-ver-
bond. En nu de Heere ons toezegt dat we uit genade zalig kunnen 
worden, nu gaan die mannen vragen: “Wat moeten wij doen?” Nu 
willen ze aan het werk. Weet u wat het antwoord van de apostel is? 
Dat is ook vandaag voor al diegenen die graag aan het werk willen, 
en die in de gaten hebben gekregen dat er wat veranderen moet in 
d’r leven. En die zeggen: “Nu moet ik wat gaan doen. Nu moet het 
anders worden”. En die de kracht in zichzelf nog zoeken. Dan zeg ik 
tot u, net als wat de apostelen tot die mensen zeiden: “Weet u wat u 
doen moet? U moet niets doen en het God laten doen”. Dat is de 
zaligheid. De oude dominee L. Vroegindeweij zei: “Zalig worden is 
zo eenvoudig. Je hoeft het maar te laten gebeuren”. En het gebeur-
de bij deze mensen. En zijn broer, dominee W. Vroegindeweij, vroeg 
eens op een Pinksterdag: “Wat is er nu nog gebeurd onder de pre-
diking van het Woord?”. En aan het einde van de dienst denk ik ook 
maar aan die vraag. Wat is er nu gebeurd onder de prediking van 
het Woord in deze dag? Waar al die weken, al die keren door… Hier 
3000. En als er vandaag de dag ergens één wakker schrikt onder de 
prediking van het Woord, dan zetten we er vraagtekens bij. Dan 
zeggen we: “Ja, het kan ook inbeelding wezen. Wie zegt dat het 
waar is? Hoe kan dat nu?”, enzo. Maar wat is er nu gebeurd? Gaan 
we nu straks het huis van God weer uit en weer over tot de orde van 
de dag? Bij deze mensen moest er een vraag opgelost worden. En 
ze hebben niet gerust, voordat er antwoord was op die vraag. Ant-
woord bij God vandaan. 
En zovelen als er geloofden, werden gedoopt. Wat geloofden? Ge-
loofden dat die Jezus, Die zij aan het kruis hebben geslagen, ook 
voor hun zonden en ongerechtigheden gestorven was, en om hun 
bestwil ook was opgestaan en ten hemel was gevaren, en aan de 
rechterhand van God zit. 
Ik wijs u tenslotte op dat grote, dat allergewichtigste wonder wat 
God de Heilige Geest uitwerkt in het hart van Zijn Kerk. En ik vraag 
u: Rust niet voordat u daarvan weet, dat u in het geloof gebracht 
geworden bent aan de voet van Golgotha’s kruis, en dat het oog van 
het geloof Hem heeft mogen zien Die gehangen is aan dat vloek-
hout der schande. Dat het oor vol geloof heeft mogen horen: “Ik voor 
u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven”. En dat het 
hart gelovig is opgesprongen van vreugde, van blijdschap in de 
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Heere, waar u Hem de lof, de dank, de eer en de aanbidding toe 
brengt voor al die gunstbewijzen u geschonken. Dat is het geheim-
volle wonder van Pinksteren. Dat mensenkinderen, geleid door 
Gods Heilige Geest, aan Golgotha’s kruis de vrijheid krijgen toebe-
schikt, die ze in der eeuwigheid uit zichzelf niet verdiend hadden. De 
grote werken Gods. En als je daar aan Golgotha’s kruis, aan de voet 
van dat kruis op je knieën ligt, wat word je dan klein, wat word je dan 
nietig, wat word je dan onaanzienlijk in eigen oog, onder die grote 
werken Gods. Wat wordt het dan een ontzaglijk wonder dat die grote 
werken Gods ook over u gegaan zijn, en dat u van eeuwigheid tot 
eeuwigheid opgeborgen lag in dat heilgeheim dat bij God is. Wat 
een voorrecht om in die weg, geleid door Gods Heilige Geest, te 
wandelen als kinderen Gods, met de Godsvreze in het hart, om 
Hem niet te verdrieten, maar Hem in alles te bedoelen, het leven in 
te richten naar Zijn heilige geboden. Dan wordt het Pinksterfeest, als 
het recht ligt, dag aan dag. Dan zult u al de eerstelingen Hem toe 
brengen. Want Hem komt toe alle lof en hulde. Dan zult u verstaan, 
in dat toebrengen aan Hem, wie u zelf bent en wie u blijft. U zult zich 
verwonderen, verbazen over de trouw van de eeuwige God. Dat Hij 
niet laat varen de werken Zijner handen. 
Die Heilige Geest is gegeven tot troost. Dat heeft de Heere Jezus 
gezegd. Een andere Trooster. De Heere  Jezus had getroost, en nu 
zal de Heilige Geest troosten. Want Hij overtuigt van zonde, van ge-
rechtigheid en van oordeel. Dat is dit: in uzelf, ja in uzelf zondaar. O 
ja. Maar de gerechtigheid teweeg gebracht in Christus, en daarin de 
vijanden, de duivel voorop, geoordeeld. Daarom eeuwige zekerheid, 
eeuwige zaligheid door Jezus verworven. De Heilige Geest tilt je uit 
boven dit aardse. De Heilige Geest tilt je uit tot in dat eeuwige heils-
plan van God. Wat een zaligheid, als je door de Heilige Geest als 
een naakt, goddeloos, arm en ellendig mens in jezelf, mag neerval-
len, je verlaten mag op dat eeuwig blijvend Woord, wat geen duim-
breed wijken zal tot in alle eeuwigheid toe. 
Dat geve God. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 122 : 3. 
 
Dat vreed', en aangename rust, 
En milde zegen u verblij'; 
Dat welvaart in uw vesting zij, 
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In uw paleizen vreugd en lust. 
Om vriend en broed'ren spreek ik nu: 
De vrede zij en blijv' in u; 
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken; 
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd, 
Waar onze God Zijn woning houdt, 
Zal ik het goede voor u zoeken. 
 
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 


