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Jezus bracht een boodschap die anders 

was dan de mensen gewend waren. Niet 

iedereen begreep Hem en sommige 

religieuze leiders waren zelfs boos om 

wat Hij verkondigde. Maar er waren 

ook mensen die geraakt werden door 

de boodschap van liefde en genade 

die Jezus bracht. Ze volgden Hem en 

luisterden naar Zijn woorden. Twaalf 

vrienden volgden Hem echt op de voet. 

Ze deelden het leven met elkaar.

Een maand geleden vierden we Pasen. 

Dat is niet alleen een lang vrij weekend 

maar met Pasen herdenken we dat Jezus 

gekruisigd werd, stierf en drie dagen 

later weer opstond uit de dood. Nadat 

Hij was opgestaan, liep de Mensenzoon 

nog veertig dagen rond op deze aardbol 

voordat Hij terugging naar Zijn Vader in de 

hemel. Dat is de dag dat we Hemelvaart 

vieren. En voordat Jezus Zijn vrienden 

verlaat, geeft Hij hun de opdracht om te 

wachten. Te wachten op wat? Of beter 

gezegd: op Wie? Jezus zegt dat Hij 

hen niet alleen zal achterlaten, maar de 

Trooster zal sturen: de Heilige Geest. Dat 

gebeurt met Pinksteren.

De Heilige Geest is niet los te koppelen 

van Jezus en van God. Daarom hebben 

we het vaak over de Drie-eenheid van 

God. Dat betekent eigenlijk dat God

Inleiding

drie verschijningsvormen heeft: God zelf, 

waarover we veel kunnen lezen in het 

Oude Testament en ook wel God de Vader 

genoemd in het Nieuwe Testament. De 

tweede is Jezus die als mens op aarde heeft 

rondgelopen. Door Jezus kreeg God een 

‘gezicht’. De derde is de Heilige Geest. Hij is 

als het ware de vertegenwoordiger van God 

die op elk moment en elke plek bij ons is 

omdat Hij in ons hart woont. Hij inspireert, 

leidt, bemoedigt en doet dingen door ons 

heen die je zelf nooit zou kunnen doen. Hij 

helpt je om te leven vanuit Gods liefde.

Maar dit wisten de vrienden van Jezus 

allemaal nog niet. Hoe zou jij je voelen als je 

beste vriend, je grote voorbeeld voor lange 

tijd weggaat? En je weet niet zeker wanneer 

én of hij terugkomt? Zou je vol verwachting 

zijn of misschien juist angstig voor wat 

komen gaat? Zolang de vrienden dit niet 

hebben ervaren, blijft de Heilige Geest 

iets ongrijpbaars. Ze kunnen er niet bij. Ze 

wachten in de periode tussen Hemelvaart en 

Pinksteren in spanning af totdat de belofte 

van Jezus in vervulling zal gaan: de komst 

van de Heilige Geest.

Ik wens dat je deze belofte persoonlijk mag 

gaan ervaren wanneer je meegaat op reis 

van Hemelvaart naar Pinksteren!
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Maar laten wij eerst kijken wat er met Hemelvaart gebeurde. Is het je opgevallen 

hoe vaak in Handelingen 1: 1-5 de Heilige Geest wordt genoemd? De Heilige Geest 

is namelijk niet te vatten als je Hemelvaart niet begrijpt. Na Zijn lijden en dood 

heeft Jezus Zijn discipelen herhaaldelijk laten zien dat Hij echt leefde. Veertig 

dagen lang is Hij nog bij hen en spreekt Hij over Zijn Koninkrijk. Ook bereidt Hij 

hen erop voor dat de relatie tussen hen anders gaat worden. Jezus zou uiteindelijk 

Hemelvaart
DONDERDAG Lezen: Handelingen 1: 1-5

Er zijn veel verhalen van Jezus in de Bijbel waarin Hij na Zijn opstanding aan 

mensen verschijnt, maar zij Hem niet direct herkennen. Jezus wil hiermee als 

het ware zeggen dat Hij voortaan in een andere vorm aanwezig zal zijn in hun 

leven. Er komt namelijk een nieuwe, krachtigere manier waarop Hij met hen zal 

omgaan, naast hen zal lopen en hen zal troosten. Dat zal niet meer letterlijk zijn 

zoals ze gewend zijn maar God wordt alomtegenwoordig door de Heilige Geest. 

Dat betekent dat Hij er altijd bij is. 

fysiek helemaal ‘verdwijnen’ en terug 

naar Zijn Vader gaan. Maar daarvoor in 

de plaats zou iets anders komen. Iemand 

anders. Hij draagt hun op: ‘Ga niet weg 

uit Jeruzalem maar blijf daar wachten tot 

de belofte van de Vader waarover jullie 

van Mij hebben gehoord, in vervulling zal 

gaan.’ Alles gaat veranderen maar hoe is 

nu nog onduidelijk. Ze moeten wachten, 

geduldig zijn. Vertrouwen dat de belofte 

van de Vader in vervulling zal gaan.
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Zoveel vragen
VRIJDAG Lezen: Handelingen 1: 6-13

Jezus praat veel met hen over het Koninkrijk van God. Telkens als Hij verschijnt, 

heeft Hij het daarover. Dus vlak voor Hij naar de hemel gaat, vragen Zijn 

discipelen Hem: ‘Jezus, gaat U nu Uw heerschappij over Israël vestigen? Gaat U 

Gods Koninkrijk vestigen in Israël?’

maar niet zoals het Romeinse Rijk met een 

leger. Het wordt veel groter en mooier.’ 

Waar gaat Jezus eigenlijk naar toe als Hij 

teruggaat naar de Vader? Enig idee? Hij 

gaat naar Zijn troon. Jezus wordt geen 

koning van een aards rijk maar koning van 

de hele schepping! Door Hem zullen alle 

volken en koninkrijken worden hersteld. 

Er zal ware gerechtigheid komen. Niet via 

bestuur, maar via de harten van mensen. 

En als Koning van hun hart zal Hij de hele 

schepping transformeren en verzoenen 

met Zijn Vader.  

Als in de Bijbel, vooral in het Oude Testament, een getal wordt genoemd, heeft 

dat betekenis. Het is niet voor niks dat Jezus twaalf discipelen uitkoos. Waarom? 

Omdat het getal twaalf belangrijk is voor een Jood. Het wordt geassocieerd met 

de twaalf stammen van Israël. Zij vormen de staat en het volk Israël. Jezus kiest 

dus bewust twaalf discipelen om duidelijk te maken dat Hij Israël zal herstellen 

en dat Hij de Messias is waarover de profeten hebben gesproken. De mensen 

zien Jezus alleen anders: als een koning van een werelds rijk met een leger. Maar 

dat is niet wat Hij bedoelt. ‘Ik word wel Koning van het koninkrijk van de wereld 
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Goede boodschap
ZATERDAG Lezen: Lukas 24: 44-50 en Markus 16:19 

Als vroeger een grote slag was gewonnen en een koning de troon besteeg, 

gingen boodschappers van de koning het hele land door om dat euangelion 

te verkondigen. Zij brachten ‘het goede nieuws’: de chaos is voorbij, er zal 

gerechtigheid zijn en goedheid, de nieuwe koning zal recht en orde brengen.

Het woord ‘evangelie’ is dus niet bedacht door christenen maar het is een woord 

dat al bestond. Het is de vertaling van het Griekse woord euangelion. Eu betekent 

‘goed’, angelion betekent ‘boodschap’. Van dat laatste komt ons woord ‘engel’. 

Want een engel is een boodschapper van God. 

Wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat het goede nieuws, het evangelie, de hele 

wereld overgaat, ook naar de donkerste, ergste, smerigste plekken ter wereld 

en daar zegt: hierover is Jezus Koning. Het evangelie gaat naar Judea, Samaria 

en de verste einden der aarde waar het onrecht en het lijden het ergst is en 

het zegt: hierover is Jezus Koning. Dit zal worden rechtgezet. Het evangelie 

verspreiden, is zeggen dat Jezus Koning is. Koning van mijn huwelijk, mijn kerk, 

mijn land. Hij is Koning ondanks de verschrikkingen die in de wereld gebeuren 

zoals mensenhandel, slavernij, vuil water in Afrika. Daar zal allemaal een eind 

aan komen; dat is het evangelie. Veel mensen leven van God gescheiden, in stille 

wanhoop, eenzaam, murw geslagen. Maar Jezus is de Koning van dit leven en Hij 

zal verlossing brengen. Evangelisatie is dus verkondigen dat Hemelvaart heeft 

plaatsgevonden en dat Jezus op de troon van de schepping zit. 
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Jezus is de Koning van dit leven 
en Hij zal verlossing brengen.



Het wachten waard
ZONDAG Lezen: Johannes 14: 12-17

Voordat Jezus Zijn vrienden verlaat, geeft Hij hun instructies over wat ze de 

komende tijd moeten doen. Hij zegt: ‘Voordat je vertrekt om dit goede nieuws 

te verkondigen, moet je eerst wachten. Ga niet meteen op pad.’ Maar waarop 

moeten ze wachten? Op het zware geschut, zoals ik dat noem, namelijk de 

Heilige Geest. Die zal je dynamis geven. Het woord ‘dynamiet’ is van dit Griekse 

woord afgeleid.

Het betekent: innerlijke kracht, kracht om tekenen en wonderen te verrichten. 

Jezus geeft deze kracht ook een naam. Veel theologen denken dat deze naam 

niet alleen een beschrijving is van de Heilige Geest. Als Jezus het over de Trooster 

heeft, de Advocaat, de Helper, dan noemt Hij de Heilige Geest bij Zijn naam. De 

derde persoon van de Drie-eenheid is ook écht een persoon. Geroepen om aan 

onze zijde te komen als vriend, als helper, als bron van kracht. Dat is wat de Heilige 

Geest doet: Hij geeft kracht aan de hedendaagse ‘boodschappers van de Koning’ 

die naar donkere plekken gaan om te vertellen dat Jezus Koning is. De Geest doet 

wonderen door ons heen. Hij geneest, profeteert, spreekt woorden van wijsheid. 

Hij onderricht en geeft leiding. En Hij spreekt nog steeds tot ons. Ook tot jou.
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Verlaten en eenzaam  
MAANDAG Lezen: Matteüs 14: 13-21

Hoe moeten de discipelen zich hebben gevoeld? Ze hebben jarenlang met 

Jezus opgetrokken maar nu was Hij echt weg. Zouden ze momenten van 

twijfel hebben gekend? Misschien kenden ze wel momenten van verdriet 

en eenzaamheid. 

Eenzaamheid is een zeer universeel gevoel in een veranderende wereld. 

Wanneer we onze kinderen corrigeren, doen we dat vaak door het kind 

een time out te geven. Je zet het in een kamer zonder speelgoed, helemaal 

alleen. Kinderen vinden dat afschuwelijk. Omdat het mensen zijn. Dat is het 

unieke aan mensen: we hebben elkaar nodig. Dat klinkt als een dooddoener 

als je eenzaam bent. Dan wil je een tastbare God. Toch is het vaak zo dat we 

God juist vinden in (onze) eenzaamheid. 

Er is een oude wijsheid genaamd de via negativa. Een manier om dichter 

bij God te komen door dingen uit je leven te verwijderen. Zoals je onkruid 

weghaalt zodat het pad weer vrijkomt, zo verwijder je de obstakels die tussen 

jou en God in staan. En dan gebeurt er iets wonderbaarlijks: eenzaamheid 

wordt dan afzondering en je wordt geraakt door de Heilige Geest. Misschien 

vind je dit lastig, maar hoe meer je het doet des te minder angst, verveling 

en eenzaamheid je voelt. Als je eerst naar God gaat voordat je naar mensen 

gaat en je laat vullen met de dingen van Hem, dan heb je ook wat om uit te 

delen. Net als bij de wonderbare spijziging. 
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In de Bijbel staat olie altijd symbool voor de Heilige Geest. De Heilige Geest is Gods 

Geest in ons. Ik denk dat Jezus zich met deze gelijkenis vooral tot de farizeeën 

richtte. Zij waren waarschijnlijk vol vuur begonnen, vol van de Heilige Geest maar 

naarmate ze ouder werden, hadden ze hun vuur verloren en dachten ze alleen 

nog aan regels, statuten en rechten. Ze werden, zoals Jezus zei, ‘witgepleisterde 

graven’: prachtig van buiten, maar van binnen dood. Lampen zonder olie. Van 

Verwachtings-VOL
DINSDAG Lezen: Matteüs 25: 1-13

Wachten is niet voor iedereen de meest favoriete bezigheid. Vandaag wil ik het 

hebben over wat je kunt doen wanneer je moet wachten. Wachten op bijvoorbeeld 

een geweldige kans of een belangrijke gebeurtenis. Wees altijd gereed! Gereed 

voor de dingen van God die dagelijks gebeuren. Deze gelijkenis vertelt hoe 

belangrijk het is om genoeg olie in onze lampen te hebben.  

buiten hadden ze alles om te branden, 

maar geen brandstof. Van binnen 

hadden ze niets om licht, warmte of vuur 

te brengen. De grootste verleiding voor 

elk mens is dat de olie opraakt. Je hebt 

wel een lamp, maar geen olie. Jezus zegt 

tegen de farizeeën: ‘Jullie bestuderen 

ijverig de geschriften om het eeuwig 

leven te verkrijgen. Maar die geschriften 

getuigen van Mij en jullie weigeren naar 

Mij toe te komen om ten volle te leven.’ 

Laten we mensen zijn die vol zijn van de 

Heilige Geest, die luisteren en uitkijken 

naar de dingen van God. 
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Aan de vrucht herken je de boom
WOENSDAG Lezen: Galaten 5: 22-26

Zo is het leven door de Geest als ademen. Het is iets wat noodzakelijk is om 

te leven, je kunt niet zonder. Maar het is ook iets heel natuurlijks, ook heel 

gewoon. Heb je weleens een ontspanningsoefening gedaan? Als je je focust 

op het uitademen, het loslaten van de adem, het loslaten van spanning, dan 

hoef je eigenlijk geen moeite te doen voor het inademen. Dat gaat vanzelf. 

Wanneer je je mond openzet, stroomt de lucht vanzelf naar binnen. Zo is het 

leven door de Geest als geestelijk in- en uitademen. Wanneer wij ons richten 

Wanneer je gaat zien dat je een geliefd kind van God bent en Zijn Heilige 

Geest in jou woont, dan ga je ‘leven vanuit de Geest’. Maar wat betekent dat 

eigenlijk? Het Hebreeuwse woord voor Heilige Geest is ruach elohim. Ruach is 

ook het woord voor adem. Net als het Griekse pneuma zowel adem als geest is, 

betekent ruach hetzelfde. 

op het uitademen, het loslaten, kan de 

Geest Zijn werk doen en vanzelf naar 

binnenstromen. Wij hoeven ons alleen 

maar open te stellen. Zonder de Geest 

zijn we namelijk niets en met de Heilige 

Geest zijn wij alles. En weet je wat 

het gevolg is? Je gaat vrucht dragen, 

de vrucht van de Geest die liefde is, 

vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 

zelfbeheersing. Wanneer je leven wordt 

geleid door de Heilige Geest, dan volg je 

ook de richting die Hij je wijst en leef je in 

totale afhankelijkheid van Hem. 
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Liefde, vreugde, 
vrede, geduld, 

vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid 
en zelfbeheersing. 



Oefening baart kunst

DONDERDAG Lezen: 1 Samuel 3: 1-10

Wanneer het leven door de Heilige Geest voor ons wordt als ademen, 

leren we ook steeds beter Gods stem te herkennen. Dat heeft soms 

wat oefening nodig en soms ook herhaling. 

De kleine Samuel groeit op met een biddende moeder en een luisterende God. 

Zijn naam betekent ‘God hoort’. God hoorde de woorden van de smekende 

Hannah en daarom gaf ze haar zoon aan God terug. Wanneer God voor 

de eerste keer tot de kleine Samuel spreekt, denkt hij dat Eli hem roept. 

Begrijpelijk. Hij herkent Gods stem nog niet. Maar wat je niet zou verwachten 

is dat de oude priester die al jaren in de tempel werkt, drie keer nodig heeft 

voordat hij Gods stem herkent. Het is daarom belangrijk om jezelf te oefenen 

in het herkennen van Gods stem. Wat daarbij helpt, is ruimte scheppen in je 

leven. Wanneer we God dingen vragen, moeten we vervolgens ook stil zijn. 

Gewoon stil zijn en luisteren. Je kunt 

bidden zoals Samuel: ‘Spreek, Heer, uw 

dienaar luistert.’ En weet je het niet zeker 

of het God was die sprak, dan kun je deze 

test doen. Stel jezelf de volgende vragen: 

Is het in overeenstemming met de Bijbel? 

Kun je je voorstellen dat Jezus zoiets zou 

doen? En, kan hetgeen je hebt gehoord, 

vrucht dragen in de vorm van liefde, 

vreugde, geduld? Als God spreekt, is het 

in lijn met de Bijbel en met Jezus, en het 

brengt vrucht voort.

Gewoon
 stil zijn 
& luisteren.
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Voor velen van ons geldt net als bij Elia dat God wel tot je spreekt, maar dat je niet 

luistert of dat je bepaalde verwachtingen hebt. Vaak verkeerde verwachtingen. 

Je verwacht net als Elia vuur, aardbevingen, wind. Je verwacht iets groots 

en machtigs, iets waar je niet omheen kunt. Dat kan God ook, maar Hij doet 

dingen ook rustig, langzaam. Wist je dat? Veel te langzaam, hè? Frustrerend. Hij 

handelt langzaam, spreekt op stille plekken. Dus als je constant bezig bent met 

Anders dan verwacht

VRIJDAG Lezen: 1 Koningen 19: 3-12

Soms openbaart God Zich op een andere manier dan je verwacht. De profeet Elia 

moet na een paar hoogtepunten in zijn leven ineens vluchten voor de woedende 

koningin Izebel. God roept hem om naar de bergen te gaan om Zijn stem te horen.

je telefoon, muziek, tv en noem maar op, 

hoe wil je God dan horen spreken? Hoe 

wil je te midden van al dat lawaai en al 

die drukte Gods stem horen? Binnen in 

de grot of buiten op de berg hoort Elia 

een windvlaag. Een krachtige windvlaag. 

De Bijbel zegt: ‘Maar de Heer bevond 

zich niet in die windvlaag.’ Dan volgt 

een zware aardbeving. ‘Maar de Heer 

bevond zich niet in die aardbeving.’ Na 

de aardbeving was er vuur, een enorm 

vuur. ‘Maar de Heer bevond zich niet in 

dat vuur.’ En dan staat er: ‘Na het vuur 

klonk het gefluister van een zachte bries.’ 

Zo spreekt God tot ons hart. In de stilte.
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Stemherkenning
ZATERDAG Lezen: Johannes 10: 1-15

Wanneer je Siri op je telefoon hebt, dan weet je -nadat je het programma hebt 

geactiveerd met je stem- dat je een vraag kunt stellen en antwoord krijgt van Siri. 

Maar stel dat een vriend van je hetzelfde doet, dan is de kans groot dat er geen 

antwoord komt. Siri herkent namelijk die stem niet. 

Zo is de stem van God, de Goede Herder, 

onze enige redding. Wanneer wij door God 

gebruikt willen worden zoals Hij dat wil, 

dan moeten we luisteren naar Zijn stem. 

Dan maken we ruimte voor God. Besluiten 

we niet overhaast, maar laten we de Heilige 

Geest meespreken over grote beslissingen. 

Gods Geest wil je elke dag leiden en heeft 

niet in het weekend vrij. Denk niet: dit geldt 

niet voor mij, want Gods Geest wil ook 

tot jou spreken en door jou heen werken. 

Ongeacht je leeftijd, je achtergrond, je 

zonden, je twijfels, je ongeloof. Herken je 

Zijn stem?

In het Midden-Oosten zie je soms herders die hun schapen vanuit de schaapskooi 

naar het veld leiden. De herder loopt altijd voorop. Je zou denken dat de herder 

dan geen overzicht heeft over zijn kudde. Maar de stem van de herder is wat 

belangrijk is. De schapen volgen omdat ze de stem van de herder (her)kennen. 

Maar eenmaal buiten liggen er ook gevaren op de loer. Wolven kunnen hen 

verslinden dus het is belangrijk om dicht bij de herder te blijven. Dwaalt een 

schaap maar even af, dan is deze al in levensgevaar. 

Denk niet : dit 
geldt niet voor mij, 
want Gods Geest 
wil ook tot jou 

spreken en door jou 
heen werken. 

16







Pinksteren: jij bent Gods huis 

ZONDAG Lezen: Romeinen 8: 11 en Efeziërs 2: 21-22

Met Pinksteren staan we stil bij wat Jezus had beloofd voor Zijn Hemelvaart: 

Hij zou ons niet achterlaten als wezen, maar de Trooster zou komen. En de 

Heilige Geest zou níet, net als Jezus, bij ons wonen, maar in ons komen 

wonen. ‘De Geest die Jezus uit de dood deed opstaan, woont en werkt met 

dezelfde kracht in jou.’ 

Heb je ooit weleens een huis gekocht? Dan weet je hoeveel tijd, moeite, geld 

en energie zo’n proces kost. Voor de meesten van ons is dit niet iets wat je 

dagelijks doet. Op dezelfde manier waarop je zorgvuldig een huis uitkiest en 

koopt, is jouw lichaam zorgvuldig uitgekozen en ‘gekocht’ door God en heeft 

de Heilige Geest Zijn intrek in jou genomen. Met andere woorden: jij bent Gods 

huis. Daarom schrijft Paulus in de brief aan de Efeziërs dat je God moet eren met 

je lichaam, want het is een ‘huis’ dat mag uitgroeien tot een tempel waar Gods 

Geest woont. Het moment dat je je leven aan God toevertrouwde, nam Zijn 
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Geest intrek in jouw ‘aardse tent’. Hij betaalde 

hiervoor een enorme prijs. Hoe bijzonder en 

kostbaar dat God zo dicht bij ons wil zijn. 

Doordat Hij altijd bij je is, ga je steeds meer op 

Jezus lijken. Dat betekent dat de wonderen, 

de kracht, de compassie en het karakter van 

Jezus door anderen kunnen worden ervaren, 

door jou heen. Jouw huis mag stralen en een 

baken van hoop zijn in deze wereld.

Jouw
huis
mag 

stralen.



Elke zondag om 8 en 9 uur op RTL5 

en om 17 uur op Family7.

Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren; het zijn allemaal 

christelijke feestdagen en iedereen in Nederland is dan vrij. 

Maar waarom eigenlijk? Wat wordt er precies gevierd? 

In dit boekje wordt specifiek stilgestaan bij de periode 

van Hemelvaart tot aan Pinksteren en wordt uitgelegd wat 

deze feestdagen betekenen. Met een overdenking voor 

elke dag leef je stapsgewijs toe naar Pinksteren. 

www.hourofpower.nl
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