Pinksterkrant 2021
Uitgave van “Kerk tussen de Dijken”

Thema: “De vrucht van de Geest”

Waarom een Pinksterkrant?
Ieder jaar viert de kerk Pinksteren, voor de meeste mensen is dat een
aantal vrije dagen en in Friesland kunnen we dan de Elfstedentocht fietsen
of rijden. In ieder geval proberen we er altijd iets van te maken. De kerk
viert wereldwijd de komst van de Heilige Geest. Een inspiratiebron die het
mogelijk maakt om de Here Jezus te kennen en te volgen. Of eigenlijk zoals
de Bijbel het uitlegt, dat God zelf in ons komt wonen. Maar hoe belangrijk
dat ook is voor de gelovigen, het uitleggen blijft moeilijk, voor de gelovigen
onder elkaar en in het gesprek tussen de gelovige en de niet gelovige.
In deze Pinksterkrant leggen we uit wat we vieren en hoe we daar
aankomen. Maar wat belangrijker is: wat het met ons doet en wat het
doet met de gemeente? Kortom de komst van de Heilige Geest scoort
effect en dat willen we proberen te laten zien. En dat doen we, met wat de
apostel Paulus noemt, de vrucht van de Geest en dan noemt hij negen
karaktertrekken op van een mens die zich laat leiden door die Geest.
Karaktertrekken die ieder mens nodig heeft om het goede leven te leven.
Die een maatschappij harmonieus kunnen maken en waar het fijn is om in
te verkeren. Dus geen polarisatie, elkaar naar het leven staan of bruut
geweld. Zo krijgt Pinksteren ineens wel betekenis in ieders bestaan.
We nodigen jullie uit om deze krant te lezen, om ook een aantal dingen te
doen en om mee te doen aan een aantal activiteiten, in zoverre de regels
dat toelaten. Want daarin is Pinksteren 2021 uniek, geen grote
bijeenkomsten zoals Opwekkingsfestival waar 60.000 christenen
bijeenkomen of op kleinere schaal het zendingsfeest in Veenklooster of
Pinksterfeest 316 in Wijnjewoude. Maar ook hier in de kerk op Oude- en
Nieuwe Bildtdijk zal uitbundige viering in een volle kerk er niet inzitten.
De viering zal doorgaan, maar met beperkingen.
We wensen jullie een gezegend en inspirerend Pinksteren toe en dat je
aan deze krant iets mag hebben.
Alle makers van deze krant betrokken bij “Kerk tussen de dijken”

Van Pasen naar Pinksteren
Met Pasen vieren we de opstanding van de
Here Jezus. Pasen komt van het joodse
woord Pesach en dat betekend overslaan.
En dat woord verwijst naar het verhaal in
Exodus 11, waar de Israëlieten de opdracht
van God kregen om bloed van een lam op hun deurposten te strijken.
In die nacht ging er een doodsengel langs alle huizen van Egypte gaan, in
de huizen waar bloed op de posten zat ging de engel voorbij, waar dat niet
zo was werd de oudste zoon gedood. In dit verhaal verwijst bloed naar
redding en dat gebeurt bij het paasfeest zoals dat in de kerk gevierd wordt
ook. Het bloed- het kruis- van de Here Jezus is er voor redding van de
mensen die zich daarmee willen onderscheiden. Net als bij de Israëlieten in
het oude testament. Want in de kerk geloven we, dat niet alleen Jezus is
opgestaan, maar dat wij dat ook mogen. Wij geloven dat ons lichaam
vergaat, maar niet onze ziel. Die wordt opgenomen in de Hemel.
We lezen in de Bijbel dat Jezus na de opstanding aan heel veel mensen
verscheen, wel meer dan 500. Hij heeft zijn twaalf discipelen nog een
aantal opdrachten gegeven en is toen weer teruggegaan naar de hemel.
Dat is wat we gedenken op Hemelvaartsdag. Zijn werk hier op aarde zat
erop en Hij gaat nu Zijn werk in de Hemel voltooien. En steeds als er een
ziel naar de hemel stijgt zal Hij voor die gelovige pleiten. En eens komt hij
weer terug om de aarde opnieuw in te richten, maar dan zonder het
kwaad wat er nu in de wereld is.
Zolang wij hier op aarde moeten werken aan dat koninkrijk van Jezus
hoeven we dat niet alleen te doen. God wil met Zijn Geest in de gelovige
wonen, om zo de gelovige te helpen om te kunnen volharden in het geloof
en om het geloof in praktijk te brengen. En dat vieren we op Pinksteren.
De komst van de Heilige Geest.

Waarom 50 dagen?
Die vijftig dagen komen nog
uit het oude testament.
Je kunt het vinden in Exodus
34: 22 en Leviticus 23:15-16.
De Israëlieten kregen de
opdracht om na 7 weken, dus
op de vijftigste dag een feest
te vieren waarop werd
gedankt voor de eerste
vruchten van de oogst.
Het werd wel wekenfeest
genoemd of feest van de eerstelingen. Maar later noemden de Israëlieten
dit feest Sjavoeot en daarmee herdachten ze de komst van de wet- de tien
geboden- op de Sinaï. Daar past wel een opmerking bij: in de eerste veertig
jaar dat de Israëlieten in de woestijn rondzwierven was er geen sprake van
dat er geoogst kon worden, later in de ballingschap en nog weer later in de
diaspora, konden de Israëlieten ook niet oogsten, dat verklaart
waarschijnlijk deze nieuwe invulling.
We zien in onze huidige viering van Pinksteren veel elementen van die
joodse viering terug. In de eerste plaats de verwijzing naar de eerste
vruchten van de oogst. Met Pinksteren komen de eerste mensen tot geloof
door de werking van de Heilige Geest. Zij zijn dus de eerstelingen van de
nieuwe gemeente van Christus.
Maar veel meer nog naar het verhaal bij de Sinaï. Ook daar was sprake van
wind en vuur en sprak God direct tot de mensen- iets wat nog nooit eerder
zo massaal was gebeurd- en konden die mensen Hem allemaal verstaan.
Op de vijftigste dag dus. Vijftigste is in het Grieks Pentèkostè en daar komt
ons woord Pinksteren vandaan.

The Passion
Velen van jullie hebben vast naar The
Passion gekeken, een grootst televisieevenement waar geprobeerd wordt om
de boodschap van Pasen onder de
aandacht te brengen bij een groter
publiek.
Dit jaar is de The Passion mee
georganiseerd door de Protestantse kerk
en die willen het niet alleen bij deze
eenmalige uitzending houden, maar
doen ook aan verwerking onder het motto: “Napraten over The Passion”
Je kunt er van alles over terugvinden op Internet. Er zijn video’s te
beluisteren en je krijgt gespreksvragen om samen met elkaar over door te
praten.
Om nog wat verder over The Passion na te praten worden vragen gesteld
als: In wie herken jij je het meeste? Welke woorden of lied raakten jou? En
hoe beleef jij Pasen? Vervolgens wordt er een wat meer diepgaand
gesprek gevoerd en komen vragen aan de orde als:
•
•
•
•

Voor wie ben jij er eigenlijk?
Wie mis je?
Wat voor vriend ben jij?
Welke rol speel jij in je familie?

Deze vragen kunnen ook weer worden uitgediept. Zie hiervoor op de
website van The Passion. Het gaat er natuurlijk om dat het
lijdensverhaal van de Here Jezus met alle mensen die erbij betrokken
waren- en daarbij ieder hun eigen keuzes maakten- voor jezelf gaat
leven en dat je de rolpatronen in je eigen leven kan ontdekken. Hun
keuze is ook jouw keuze.

Emmaus- wandeling
Ga samen op weg, maak een Emmaüswandeling!
Een Emmaüs- wandeling is gebaseerd op het
verhaal uit de Bijbel waar twee mensen samen
oplopen van Jeruzalem naar het dorpje Emmaüs,
op de avond van de dag van de opstanding van
Christus: (Lucas 24:13-32).
In dat verhaal lezen we van twee volgelingen van
Jezus, die na zijn kruisiging diep teleurgesteld van
Jeruzalem naar hun woonplaats Emmaüs lopen.
De twee hadden verwacht dat Jezus koning van
het land zou worden, maar in plaats daarvan
werd Hij ter dood veroordeeld. Al lopend naar
huis voegt zich een derde man bij hen, die hen uitlegt vanuit de bijbel dat
de kruisiging moest plaats vinden. Pas later ontdekken de mannen dat het
Jezus zelf was die naast hen heeft gelopen.
Net als in dat verhaal kunt u ook met twee personen gaan wandelen.
Meestal begint men door eerst tien minuten stil te zijn en daarna gaat men
elkaar bevragen. Vragen die besproken kunnen worden zijn:
●De Emmaüsgangers waren zeer teleurgesteld, hoe beleeft u deze tijd?
●Jezus vertelt over hoe Hij in het oude testament al werd aangekondigd,
hoe duidt u deze tijd? Komt Jezus spoedig terug?
● Volgens Jezus is dus Bijbellezen belangrijk. Waar voedt u zich mee in uw
geloof?
●Kunt u uit eigen ervaring spreken over momenten waarin u hebt ervaren
dat Jezus erbij was in uw leven?
Een goede voorbereiding kan zijn door samen eerst te kijken naar het
YouTube filmpje genaamd ‘Het verhaal van de Emmaüsgangers’
Link: https://www.youtube.com/watch?v=95oBGNVfOqI

Puzzel Het Pinksterevangelie wordt ons vertelt in Handelingen 1 en 2.
Onderstaande vragen gaan hierover. In het eerste vak alleen de eerste
letter van het antwoord invullen, tenzij anders aangegeven. De letters
vormen samen de eerste regel van een lied uit ons liedboek. En de vraag is
nu welk lied is dat?
Wat krijg je volgens de Here Jezus als je de Heilige Geest ontvangt?
Op welke wijze moest de nieuwe discipel getuige van Jezus zijn
geweest?
Judas had de groep verlaten, wie kwam er voor hem in de plaats?
Laatste letter van de naam van de tempel, waar dit zich afspeelt.
Synoniem voor Messias of verlosser
Van welk leven moesten de hoorders zich afkeren, volgens Petrus?
Ander woord voor blijde boodschap
Welke discipel preekte op deze eerste Pinksterdag?
Hoe noem je een heiden die zich bekeerde tot het jodendom?
De derde letter van de naam van de profeet, waar Petrus uit citeert?
Bij de dood van Judas wordt uit een Psalm 69 geciteerd, met welk
woord begint deze psalm in de NBV?
Wie zorgde voor de groei van de gemeente?
Hoe heten de stenen waarmee het lot is geworpen voor de nieuwe
discipel? Aanwijzing: Exodus 28
Waar worden de discipelen voor gehouden, nu ze zich vreemd
gedragen?
Op welke berg stonden de discipelen toen Jezus vertrok?
Waar ging Jezus eigenlijk naar toe?
In welke stad eindigt het boek Handelingen? Vierde letter.
Wie zijn in de kerk nu belast met de zorg voor de armen? De tweede
letter.
Wie is de schrijver van het boek Handelingen?
Welke joodse koning wordt door Petrus genoemd? Vierde letter.
Welke oogst vierden de Joden eigenlijk op Pinksterfeest?
Welke twee boodschappers kwamen uit de Hemel?
Uit welke streek van Israël komen de discipelen?
Onder de toehoorders bevinden zich nakomelingen van Noach en diens
zoon Sem, wie waren dat?
Uit welk land was Israël ook alweer bevrijd van de slavernij?
Onder de discipelen bevond zich een zeloot, wie was dat?
Aan wie is dit Bijbelboek opgedragen?

Hemelvaart
Schilderij Jan Kooistra (19512021)

Op de veertigste dag na Pasen viert de kerk Hemelvaart waarin ze zich
herinneren dat de Here Jezus is opgevaren naar de Hemel. Omdat Pasen
altijd op zondag gevierd wordt is dus Hemelvaartsdag altijd op een
donderdag. In de meeste kerken is er die dag ook een viering waarin deze
gebeurtenis wordt herdacht. Het is alleen de evangelist Lucas die over de
Hemelvaart schrijft in zijn beide boeken, het evangelie van Lucas en het
boek Handelingen der apostelen. En daar wordt dan meestal ook uit
gelezen.
Lucas vertelt dat de Here Jezus is opgestaan uit de dood en Hij is nog aan
heel veel mensen verschenen. Met zijn meest intieme vrienden houdt hij
nog een aantal gesprekken, waarin Hij een aantal zaken nog rechtzet en
waar Hij hun voorbereid op de tijd dat Hij niet meer op aarde zal zijn. In die
tijd zal het op de Christelijke gemeente aankomen. Om de gelovigen niet
alleen te laten belooft Hij hun de Heilige Geest, waaruit ze kracht zullen
ontvangen om Jezus te kunnen volgen en in hun geloof te volharden.
Die werkelijke Hemelvaart roept bij ons de nodige vragen op. Hoe was dat
mogelijk en waar ging Jezus dan naar toe? In ieder geval maakt Jezus zelf
duidelijk dat Hij teruggaat naar de Hemel, dat is de plaats waar de Vader
woont en Hij gaat daarnaar toe om plaats te maken voor de gelovigen.
Vanuit de hemel stuurt Hij Zijn koninkrijk aan met als uiteindelijk doel een
nieuwe aarde, waar de macht van het kwaad geen kans meer krijgt.
Voor de eerste hoorder is dit redelijk voorstelbaar. Er was wel vaker
verkeer tussen de hemel en de aarde. Engelen kwamen en gingen, Elia en
Henoch werden opgenomen naar de hemel en Jacob droomde van de
ladder tussen de Hemel en de aarde. Met die kennis konden ze deze
gebeurtenis begrijpen. Nu wij nog.

Voor alle jongens en
meisjes
De duif is een herkenbaar dier bij het
vieren van het pinksterfeest en die
kun je ook zelf maken, zie hieronder
hoe dat moet. En als je hem klaar hebt mag zij thuis hangen of in de kerk.
Dat vrolijkt de boel een beetje op. En als je het een heel mooi werkje vindt,
maak dan wat meerdere duiven en deel uit.

Hoe verbeelden we ons Pinksteren?
Vuur
Meestal wordt Pinksteren afgebeeld met
mensen die vlammen op hun hoofd hebben
en dat lezen we ook in Handelingen 2:
“Er verschenen aan hen een soort vlammen, die
zich als vuurtongen verspreidden en zich op
ieder van hen neerzetten” Vuur staat hiervoor de aanwezigheid van God,
zoals God aanwezig was in de vuurkolom ten tijde dat de Israëlieten
onderweg waren naar het beloofde land of bij het geven van de tien
geboden bij de Sinaï.
Wind
Het verhaal in Handelingen 2 begint met:
“Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als
van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze
zich bevonden geheel vulde” Wind staat hier
voor de aanwezigheid van de Heilige Geest, Gods
adem die neerdaalt in de harten van mensen,
zodat ze gesterkt worden in hun geloof. De Here Jezus had de
Schriftgeleerde Nicodemus er al wat op voorbereid. We lezen het in
Johannes 3: “De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je
weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met
iedereen die uit de Geest geboren is.” De wind is onzichtbaar, maar we
weten hier in Nederland uit ervaring hoeveel kracht die kan hebben en zo
is het ook met de Geest.

Duif
Die duif komen we tegen als de Here
Jezus zelf gedoopt wordt, we lezen in
Lucas 3: “Heel het volk liet zich dopen, en
toen ook Jezus was gedoopt en hij aan
het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de
gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel:
‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.” Die duif komen we al
eerder tegen bij het verhaal van Noach in de ark en dan staat de duif voor
vrede. En we zullen straks zien dat de Heilige Geest ook vrede brengt.
Oogst
Het Pinksterfeest was dus bij de joden een
oogstfeest. En in Handelingen 2 lezen we:
“Degenen die de woorden van Petrus
aanvaardden, lieten zich dopen; op die
dag breidde het aantal leerlingen zich uit
met ongeveer drieduizend.” Het was de
eerste oogst van de verkondiging. En daarom is het Pinksterfeest ook een
zendingsfeest. Het gaat om de verkondiging van de blijde boodschap en
om zoveel mogelijk mensen te redden. Hoe rijker en groter de oogst,
hoeveel te meer vreugde in de Hemel.
Taal
Pinksterfeest is ook het feest van de
taal. In Handelingen 2 lezen we: “Toen
het geluid weerklonk, dromden ze
samen en ze raakten geheel in
verwarring omdat ieder de apostelen
en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken.” Alle aanwezigen
konden de taal van apostelen verstaan dankzij de Heilige Geest.

Dit verhaal staat precies tegenover de gebeurtenis in Genesis 11 waar we
lezen: “Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht
de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van
daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde”. Daar bracht God een
verscheidenheid in taal, zodat de mens geen verkeerde plannen kon
uitdenken en hier brengt hij ze weer bijeen, zodat ze de taal van Jezus
kunnen verstaan.
Water
Water staat voor inwijding en dat is in
de christelijke gemeente de doop.
Maar de Here Jezus wil eigenlijk dat we
gedoopt worden met water en Geest.
Later lezen we dat ook bij Paulus.
De Here Jezus gebruikt zelf ook water
als beeld van de geest en dat lezen we in Johannes 7: “Op de laatste dag,
het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat
wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen
stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” Hiermee doelde Hij op de
Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er
namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven”
Olie
Het is bij ons wat minder bekend, maar
in het oude testament staat olie juist
voor de Geest des Heren. De zalving met
olie was heel belangrijk en was
voorbestemd voor de koning, de profeet
en priester. Die noemen we dan ook
gezalfden. En zo wordt ook de Here Jezus gezalfde genoemd omdat hij
koning, priester en profeet tegelijk is. De enige keer dat wij in de
gemeente olie gebruiken is bij ziekenzalving en ook daar wordt dan naar
de Heilige geest verwezen als de pastor uitspreekt: “Ik zalf u met olie in de
naam van de Heilige Geest, die ons herschept tot een nieuw leven”

De vrucht van de geest
Voor veel mensen is het spreken over
de Heilige Geest een vaag gebeuren.
Je kunt het niet echt ervaren of
aanwijzen. Wat zou het mooi zijn dat
als wij ons lieten dopen dat er dan
vlammen op onze hoofden verschenen
en de wind door de kerk ruiste.
Het zou grote indruk op ons maken.
Iemand die daar heel anders over dacht was de apostel Paulus, hij schrijft
dat juist de Heilige Geest zichtbaar wordt in mensen. Christenen die
geïnspireerd worden door de Heilige Geest maken andere keuzes.
Paulus begint met het grote liefdesgebod: “God en de naaste liefhebben
als jezelf.” Dat is de bron van je inspiratie. Dan beschrijft hij wat je allemaal
loslaat: “ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij,
vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en
rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort
dingen.” Allemaal dingen waar we volgen Paulus van nature naar zijn
geneigd. Maar wie het verlangen heeft om Jezus Christus te volgen zal dit
moeten verwerpen. En dan biedt hij het alternatief, wie zich door de
Heilige geest laat leiden, handelt vanuit die Geest en dan ziet het er heel
anders uit: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en
zelfbeheersing.”
De Heilige Geest maakt het verschil. In onderlinge relaties, in de
samenleving en in de christelijke gemeente. Volgens Paulus is dergelijke
levenshouding de vervulling van iedere wet en is dat wat God van ons
verwacht. En hij schrijft nadrukkelijk over “vrucht” dus geen vruchten of
een fruitmand. De ene karaktereigenschap is niet belangrijker dan de
andere. Nee, allen zijn deel van die ene vrucht, het ene kan niet zonder het
andere en ze vullen elkaar aan. In het vervolg van deze krant gaan we nog
wat dieper op die negen eigenschappen van de vrucht in.

Verhaal: De aardbeien plant
Mam! ‘Ik ben thuis’ zegt Fenna. Fenna haar moeder zit aan de keukentafel
met een pot thee. ‘Thee? ‘Vraagt haar moeder. ‘Hoe was het op school?’
‘Wat denk je zelf, saai en het duurde zo lang’. Haar moeder schudt
lachend haar hoofd en opent de koektrommel.’ Maar vertel ‘, nog wat
geleerd vandaag?’ Fenna haalt haar schooltas van de grond af en gooit de
tas op tafel, opent de tas en haalt er een klein doosje uit en legt hem
onverschillig neer.
‘Wat is dat?’ vraagt haar moeder. Onze leraar godsdienst had cadeautjes
voor ons en hij zei dat we door het cadeau gaan leren over de vruchten
van de geest. Fenna trekt haar wenkbrauwen op en zegt ‘ik snap er
helemaal niks van’.

Eigen tekening.
Wat heb je gekregen, vraagt haar moeder. ‘Nou dit’ Fenna opent het
doosje en laat haar moeder de inhoud zien. Haar moeder ziet een paar
zaadjes liggen. Op het doosje staat geschreven “aardbei “
‘Een Mars of Twix kan er niet vanaf’ zegt Fenna bits. ‘Je moet een gegeven
paard niet in de bek kijken Fenna’ zegt haar moeder. ‘Je moet eens leren
om blij te zijn met een klein gebaar! ‘. Fenna haar moeder draait het
doosje om en ziet een klein opgevouwen briefje en haalt het er af en
opent het briefje, waarop geschreven staat “plant mij en zorg voor mij”

‘Gooi maar in de vuilnisbak ‘, zegt Fenna, ‘zulke cadeaus daar kan ik niks
mee’. ‘Nu ga ik naar mijn kamer’. ‘Huiswerk maken?’ ‘Ja, hoor mam’,
Fenna draait haar ogen naar boven. Haar moeder pakt het doosje en kijkt
naar het briefje en legt het aan de kant en loopt naar de keuken toe en
bedenkt wat ze zullen gaan eten. Tijdens het schillen van de aardappelen
staart het doosje haar aan. Ze denkt even na en pakt het doosje op. Ze
schuifelt het hok in op zoek naar grond en een zaaibakje. ‘Zo, klaar is Kees,
Fenna moet leren om dit kleine gebaar te waarderen ‘, ze zet het zaaibakje
in de kamer neer. Haar moeder doet er een zelfgeschreven briefje bij
waarop staat, “laat dit kleine geschenk groeien, dan hoef je een week de
hond niet uit te laten…. Liefs mam “
De volgende ochtend zit Fenna met een broodje hagelslag voor de tv en
haar blik valt op het zaaibakje met het briefje. Ze loopt ernaartoe en leest
het briefje. ‘Mama!’, roept ze ‘is dit een grap?’ Fenna denkt na. De hond
uitlaten is meer werk dan voor dit zaadje te zorgen. Ze knikt tevreden. Ze
pakt gelijk een kleine gieter en maakt de aarde nat. ‘Toe maar zaadje, groei
maar’. Naar een aantal dagen ziet Fenna opeens groene steeltjes hun
kopjes omhoogsteken.
‘Kijk mam er komt een plantje! ‘Missie volbracht! ‘
‘Nu mag jij met de hond lopen’, Fenna neemt een triomfantelijke sprong
en gaat languit op de bank liggen. ‘Vergeet je de plantjes niet te verspenen
en uit te planten? ‘,er zitten nog geen vruchten aan he?’ ‘Wat!’ zegt Fenna
boos, ‘dan heb ik er dus heel veel werk van, laat maar, ik heb er geen zin
meer in’. Ze geeft het bakje een duw en het zaaibakje schuift over de pvcvloer.
‘Rot zaadje, dit duurt allemaal veel te lang, ik geef het op’.
‘Geduld is een schone zaak’ roept haar moeder haar plagerig toe
Fenna kijkt naar de hond. Ze legt het zaaibakje weer op zijn plek en neemt
zich toch voor om door te zetten. Als ze de volgende dag in de bus op weg
naar school gaat, zoekt ze op Google op, hoe ze nou precies voor een
aardbeienplant moet zorgen en leest dat het plantje pas in de herfst vrucht
gaat dragen. Wat duurt dat lang. Maar de tijd verstrijkt en Fenna heeft
vakantie en na veel wroeten in de aarde, Google doorzoeken en op de lip
bijten van ongeduld mag het resultaat er zijn.

De groene plantjes dragen prachtige rode aardbeien, samen met haar
moeder eten ze de aardbeien met slagroom heerlijk op. ‘Poeh’, zegt
Fenna, wat een werk en geduld voor een paar van deze aardbeien. Ze
lachen en genieten van de heerlijke aardbeien.
Na de herfstvakantie stapt Fenna de bus in op weg naar school. Ze heeft
haast en als ze de stadsbus wil pakken, loopt er vlak voor haar een oude
vrouw langzaam de bus in. Ze ziet links van haar een beetje ruimte en wil
langs haar snel de bus in glippen maar verbijt haar ongeduld en blijft in de
rij achter haar staan. Eenmaal in de bus spreekt de vrouw haar aan. ‘Hallo,
jonge dame ga jij naar school?’ De vrouw begint te vertellen over wie ze is
en dat ze op weg naar het ziekenhuis is. Fenna wil geen gesprek, ze praat
langzaam, net als haar oma. Ze wil haar verhaal afkappen maar kijkt dan in
haar vriendelijke bezorgde ogen. Ze hoort de tekst van haar moeder in
haar hoofd, geduld is een schone zaak. Fenna gaat ontspannen zitten en
besluit om geduldig naar haar te luisteren. De oude dame vertelt dat ze
ziek is en dat ze ondanks haar ziekte nog geregeld in de tuin te vinden is
om groenten te verbouwen en Fenna vertelt over haar eigen geweekte
aardbeienplant.
Na een tijdje stopt de bus voor het ziekenhuis en de oude dame staat op
en zegt tegen Fenna ‘bedankt voor je geduld en je vriendelijkheid’. Fenna
geeft een glimlach aan de vrouw en gaat met een fijn gevoel richting
school. Als Fenna die dag thuiskomt vertelt ze het fijne gesprek wat ze had
met de oudere dame, maar dat ze wel heel langzaam van begrip was.
Haar moeder loopt op Fenna af en geeft haar een knuffel ‘lieve schat wat
ben je geduldig geweest en vriendelijk’. ‘En weet je, geduldig en vriendelijk
zijn, dat zijn de vruchten van de geest!’. Haar moeder lacht en denkt in
zichzelf, wat een klein aardbeienzaadje al niet kan doen!
Anita van Slooten

Creatief

Kliederkerk
Probeer samen met de kinderen een verbeelding
te maken over Pinksterfeest. Hoe zou jij dit
verbeelden en welke beelden hebben de
kinderen erbij? Met verf, krijt en een stuk
behang kom je al een heel eind. Eventueel lees je
eerst een verhaal uit de kinderbijbel.

Liefde
“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad,
zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen
zien dat jullie mijn leerlingen zijn.” Johannes 13:34

De vrucht van de geest begint met de liefde en die liefde is nodig om de
andere acht eigenschappen te kunnen voltooien. Dat zul je in je eigen
leven ook tegenkomen. Je kunt alleen maar vergevingsgezind zijn, geduld
uitoefenen of vriendelijk blijven als je die ander liefhebt. Daar lopen we
wel meteen tegen een belangrijk punt aan in de Bijbel. Liefde is daar niet
alleen bedoeld voor mensen die je aardig vindt, maar is bedoeld voor alle
mensen. Er geldt namelijk een ander principe: zoals Jezus mij heeft
liefgehad, zo heb ik die ander lief.
Dat leert Jezus hier aan Zijn discipelen, zoals ik jullie heb liefgehad, zo
moeten jullie anderen liefhebben. Die liefde van Jezus gaat heel erg ver,
Hij gaf zelfs Zijn leven voor zondige mensen. Jezus is ons voorbeeld, maar
tegelijkertijd ook onze motivatie om lief te hebben. Zoals we bidden:
vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Zo leven we uit de liefde van Jezus.
De Bijbel is geschreven in het Grieks en Paulus gebruikt hiervoor het
woord Agapè . De Grieken hadden een heleboel woorden voor liefde, maar
hier wordt bedoeld de onzelfzuchtige liefde. Liefde die gericht is op de
ander, die het beste in de ander zoekt en niet vraagt om een beloning.
Dat is nog wel best moeilijk in een samenleving waar alleen het eigen
belang wordt geteld.

Vreugde
“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle
omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus
Jezus, verlangt.” 1 Thessalonicenzen 5:16-18

Blijdschap behoort tot onze basisemoties. Velen mensen maken gebruik
van de smiley die blijdschap uitbeeldt op de app of de mail. Een blij gezicht
is een gezicht met een glimlach. In ons dagelijks leven is er vooral
blijdschap als het goed met ons gaat en we zijn uitbundig blij als we iets
geweldigs goeds ervaren.
In de Bijbel ligt dat wel iets anders. Daar wordt gesproken over blijdschap
ongeacht de omstandigheden. “Wees altijd verheugd en dank God onder
alle omstandigheden.” Dus ook als het wat minder goed met je gaat.
De reden daarvoor is, zegt Paulus, onze redding door de Here Jezus
Christus. Daar kun je altijd op terugvallen en heel erg dankbaar voor zijn.
De Bijbel heeft ook nog een andere reden om blij te zijn en dat is blij
worden van de belofte. Van datgene wat nog gebeuren moet. En dan
bedoeld de Bijbel dat er een nieuwe hemel en aarde zullen komen waar
verdriet, pijn en woede geen plaats meer zullen hebben. Dat vooruitzicht
maakt ons blij.
Die blijdschap maakt dus deel uit van de vrucht van de Geest. Dat je als
gelovig mens zo in het leven mag staan. Dat je vervuld bent met een
innerlijke blijdschap en dat anderen dat ook mogen waarnemen.

Vrede
“Dan zal de vrede van God, die alle verstand te
boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus
bewaren.” Filippenzen 4:7
Vrede betekend in onze tijd de afwezigheid van
oorlog, ruzie en geweld. Iets waar veel mensen
naar verlangen.
Maar ook hier zoekt de Bijbel het dieper. Werkelijke vrede is vrede hebben
met God en met alle mensen. En die vrede kan alleen de Here Jezus
brengen. Daar zongen de engelen al van: “Vrede op aarde, in de mensen
een welbehagen” Jezus is de grote verzoener en wanneer we Zijn
voorbeeld volgen is echte vrede mogelijk. De Bijbel spreekt van een
innerlijke vrede, die ons rust brengt ondanks de omstandigheden van
zorgen, teleurstellingen of geweld.
Paulus schrijft bovenstaande tekst vooral om de eenheid binnen de
Christelijke gemeente te bewaren. In de gemeente van Filippi waren
conflicten en discussies. Paulus wil dat ze een voorbeeld nemen aan de
Here Jezus die nederig was en dienstbaar. Dat zal de eenheid en de vrede
ten goede komen.
Onze tijd lijkt te worden overheerst door het versterken van
tegenstellingen, we lijken alleen nog maar in Wij en Zij te kunnen denken.
Alleen het eigen belang dient nog te tellen en we vinden onszelf erg
belangrijk. Je komt het helaas overal tegen, zelfs binnen de Christelijke
gemeente.
De vrucht van de Geest maakt dus wel degelijk wat uit, binnen je huwelijk,
je gezin, op de werkvloer, in de politiek en in de samenleving. En natuurlijk
binnen de kerkelijke gemeente. Graag meer van de Geest!

Happy stones
Het lijkt inmiddels een rage te
worden. Je zoekt een platte
steen, schildert daar een
afbeelding of een boodschap
op en legt hem zomaar
ergens neer, in de hoop dat
iemand anders hem vindt.
En dat die dan door het vinden van die steen geraakt of bemoedigd wordt.
Die ander kan die steen weer terugleggen, of ergens anders neerleggen of
meenemen naar huis en gewoon houden.
Inmiddels zijn het jongeren en ouderen die thuis stenen verven met
watervaste verf en daarna lak of vernis gebruiken om de verflaag te
beschermen. Eenmaal klaar dan wordt de steen op een zichtbare plaats
gelegd, zodat iemand anders hem ziet liggen. Het mooiste is natuurlijk dat
die vervolgens hele reizen gaan maken en mogelijk heel ergens anders
terugkomen. Wat ook heel mooi zou zijn, dan je er nog iets van terug
hoort, en wat de vinder bijzonder vond aan deze steen. Als je dat echt
graag wilt is het wel handig je naam of emailadres achter op de steen te
zetten. Wat ook kan is dat de vinder een selfie maakt met de steen en deze
plaatst op facebook of op site van de kerk.
Geen idee wat je op de steen moet zetten? Mogelijk zijn die negen
woorden die de apostel Paulus met ons deelt een mooie inspiratiebron.
Wie helemaal verslingert raakt aan de stenen moet eens op facebook op
“Kei Tof” kijken. Daar is ook veel inspiratie te vinden. Dus eerst naar de
winkel om acrylverf, kwastjes en lak, daarna een op zoek naar mooie
stenen, deze schoonmaken en dan er iets moois van maken en tenslotte
ergens neerleggen.
En dan maar hopen dat iemand er gelukkig van wordt….

Pinksterpuzzel
Als je de onderstaande woorden wegstreept blijven er 14 letters over
waarmee je drie woorden kunt vormen.
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Blij
Blijdschap
Blijmoedig
Doop
Duif
Evenwichtige
Geduld
Goedheid
Hoop
Huis
Lach
Leven
Lezing
Liefde
Moed
Oogst
Openheid
Pinksterfeest

Pinkstervuur
Schittering
Taal
Trouw
Verstaan
Vlam
Vrede
Vriendelijkheid
Vrucht
Vrijheid
Vuur
Waarheid
Water
Wind
Zachtmoedigheid
Zending
Zelfbeheersing

Geduld
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen
ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze
verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles
volhardt ze. 1 Korinthe 13: 4- 7
In onze tijd is geduld een schone
zaak. Tijd is immers heel
belangrijk geworden. Tijd is geld.
En velen hebben de ervaring dat
ze de tijd niet meer kunnen
bijhouden, ze bedoelen dan dat
de veranderingen die de tijd met
zich meebrengt te snel voor hen
gaan. Geduld is zo een nobel
streven, om tijd te maken voor jezelf en de ander. Om zo rust te ervaren
en tijd te nemen om op adem te komen.
En toch bedoelt de Bijbel hier iets anders. Eigenlijk gebruikt Paulus hier het
woord lankmoedigheid, maar dat zijn wij kwijtgeraakt in ons taalgebruik.
Lankmoedigheid betekent eigenlijk niet snel kwaad worden of niet snel tot
een oordeel komen. God zelf noemt zich lankmoedig, het is een
belangrijke eigenschap van Hem. En daarmee bedoelt Hij dat Hij mensen
veel kansen geeft en hun de tijd geeft om zich te verzoenen met Hem.
In dat verlengde kun je zeggen dat God veel verdraagt en veel vergeeft.
En zo kunnen wij dat ook uitleggen. Geen kort lontje, maar langzaam en
traag boos worden. Eerst nadenken, je in de ander verplaatsen en met een
redelijk oordeel komen.
Bovenstaande tekst staat in de lofzang van de liefde. Paulus benadrukt
daarin dat alle gaven alleen door de liefde pas echt iets kunnen betekenen.
Dus niet de daad op zichzelf, maar ook de gevoelens die erbij worden
getoond zijn belangrijk.

Vriendelijkheid
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in
Christus vergeven heeft. Efeze 4:32
Deze tekst staat in de brief van
Paulus aan de christelijke
gemeente van Efeze. En in die
brief probeert hij hun duidelijk
te maken hoe bevoorrecht je
bent als je de Here Jezus in je
leven kent. Paulus spreekt over
geestelijke rijkdom of wel over de christelijke bankrekening die je in de
hemel hebt. De gemeenteleden in Efeze mogen daar trots op zijn en het
dient hun levenshouding te beïnvloeden. Dat is nu ook wel een punt,
Christenen en kerkmensen worden in onze samenleving nogal eens
versleten voor naïef of hopeloos ouderwets. Maar als Christen mag je
weten dat je goed zit en dat het goed komt. Je bent meer bevoorrecht dan
wie ook. Macht, status of succes zijn maar tijdelijk en vergankelijk. Vanuit
die bevoorrechtte positie dien je dus anderen goed te behandelen.
Voordat Paulus deze woorden schrijft, wijd hij uitvoerig uit over hoe dat
vriendelijke leven eruitziet: niet liegen, niet boos worden – en als dat wel
het geval is, zo snel mogelijk uitpraten- niet stelen, eerlijk zijn, bereid zijn
om te delen en een verstandig taalgebruik hanteren, zodat je anderen
opbouwt.
En dan wees goed voor elkaar, zoals vrienden met elkaar omgaan en leef
met de ander mee. Probeer je in de ander te verplaatsen: welke
gevoelens, verlangens en gedachten spelen er? Vriendelijk zijn is vandaag
vooral respectvol, beleefd en bereid om te helpen. Zorg en aandacht voor
de ander hebben.
Het lijkt allemaal erg vanzelfsprekend, maar hoe hebben we dat niet nodig
is onze tijd? Onze focus ligt heel erg op eigen prestaties en genot.

Goedheid
“Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het
goede.” Romeinen 12:21
Ruzies en conflicten komen in de beste
families voor, zelf in de kerkelijke gemeente
zijn ze daar niet vrij van. Dat is ook het geval
in de gemeente van Rome, daar is een
conflict ontstaan tussen christenen van
joodse afkomst en heidense afkomst. Paulus
probeert daar de gemoederen wat te sussen
en geeft hun een goede raad. Niet zoeken naar wraak of vergelding, niet je
concentreren op de verschillen, maar ga op zoek naar het goede.
Vooraf aan deze tekst schrijft hij dat ze hun tegenstanders moeten
verzorgen en belonen, want dan “leg je gloeiende kolen op hun hoofd”.
Die goede daden moeten hen wel tot nadenken zetten en hen zo op
andere gedachten brengen.
Goedheid staat hier dus tegenover wraak. Al denk ik dat we dit ook wel
wat ruimer mogen doordenken. Want wat is eigenlijk goed? Het enige
antwoord wat de Bijbel heeft is God is goed. Het goede ontlenen wij aan
God. Alleen door gehoorzaamheid te zijn aan Gods geboden kunnen wij
het goede nastreven.
In onze samenleving is dat nogal een punt, we zijn overtuigd dat we te
maken hebben met diverse waarheden en er is veel discussie over normen
en waarden. Meestal is het zo dat we alleen onze eigen normen en
waarden willen bepalen en respecteren.
Voor hen die zich willen laten leiden door de Heilige Geest is het zaak om
dat te doen wat God van je verwacht, juist als er verschillen en conflicten
zijn. Dus niet je eigen belang of eigen gelijk, maar op zoek naar de
harmonie en de vrede die God nastreeft. Voor de gemeente van Rome was
dat ze één moesten zijn in Christus, dat verbond hen. En dat geldt ook voor
ons, we zijn allemaal kinderen van God, allemaal afhankelijk van dezelfde
genade en allemaal broeders en zusters van dezelfde gemeente.

Gedicht vrucht van de geest
De Heilige Geest is het die ons vol liefde maakt
Liefde is iets waar ons hart blij van raakt
De Heilige Geest is het die ons blijdschap geeft
Die maakt dat de echte blijheid bij ons van binnen leeft
De Heilige Geest laat de ware vrede in ons hart dalen
Waaruit wij weer onze blijdschap halen
De Heilige Geest leert ons geduldig in het leven te staan
Maakt dat wij blijmoedig met moeilijke situaties om kunnen gaan
De Heilige Geest leert ons hoe we onze naaste vriendelijk kunnen
behandelen
En samen blijmoedig Gods weg kunnen bewandelen
De Heilige Geest leert ons hoe we goedheid kunnen uitstralen
En dat we daar een hoop blijdschap uit kunnen halen
De Heilige Geest leert ons hoe we een waar geloof kunnen krijgen
Om als t ware verder aan de geloofsketting te rijgen
De Heilige Geest leert ons om in rechtmatigheid te leven
En zo ieder het zijne te geven
Door de Heilige Geest houden wij onze zelfbeheersing in bedwang
En geven wij niet toe aan onze menselijke drang
Door de Heilige Geest komen wij heel anders in ons geloof te staan
En kunnen we vol liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, richtmatigheid en zelfbeheersing door het leven gaan
Beatrix Willemse

Trouw
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je
hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering
ondervinden. Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen
inzicht. Spreuken 3: 3-5
Voor elke relatie geldt dat liefde en trouw
belangrijke voorwaarden zijn. Je moet op
elkaar kunnen vertrouwen en je vindt het
belangrijk dat de onderlinge relatie in stand
blijft.
Zo spreekt de Bijbel ook over geloven.
Geloven is een relatie met God, waarin we
God leren kennen als een trouwe
bondgenoot. God verwacht van ons dat wij op
Hem blijven vertrouwen, maar ook dat we Hem gehoorzamen en dat we
de Here Jezus blijven volgen.
Bovenstaande tekst komt uit het boek Spreuken waarin een oproep wordt
gedaan naar een vroom leven. Tegelijkertijd doet de schrijver ook een
belofte, als je dit nakomt, mag je een goed leven hebben, waarin
harmonie, vrede en geluk langdurig aanwezig zullen zijn. De schrijver
adviseert ons, om dit om onze hals te binden, zodat we er altijd aan
worden herinnerd.
Trouw is dus als het cement in onze relaties. Geen “second love” dus. Ook
niet iedere maand een andere kerkelijke gemeente omdat je je daar meer
voelt aangesproken. Trouw betekent dat ze op je aan kunnen in goede en
slechte tijden. Misschien wel juist in slechte tijden, want dan blijkt wat je
waard bent.
Veel plaatjes over trouw beelden twee ringen of een snoer af. Zo ben je
voor altijd met elkaar verbonden. Zo ziet de Bijbel ook je relatie met God:
trouw in het Bijbellezen, trouw in het bidden en trouw in de gemeente.

Zachtmoedigheid
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Matheus 5:5
Deze vrucht van de Geest is
mogelijk nog wel het meest
strijdig met de tijdsgeest,
immers overal hoor je dat je
voor jezelf moet opkomen. En
zo leven veel mensen ook, alles
draait om henzelf. Zij moeten
zich maximaal kunnen
ontplooien en genieten. Zachtmoedigheid is vooral gericht op de ander.
Wie zachtmoedig is vol van goede bedoelingen, brengt de ander geen
schade toe en haalt het beste uit de ander. Die ander hoeven niet alleen
mensen te zijn, je kunt daar ook alle schepselen en de hele schepping toe
rekenen.
In de Bijbel gebruiken ze er eigenlijk een ander woord voor en dat is
ootmoedig, maar dat is in ons taalgebruik verdwenen. Maar we bedoelen
dan nederig. In de NBG-vertaling van 1951 stond bij Micha 6: 8 “Hij heeft u
bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet
anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te
wandelen met uw God.” Dat is geloof vol vertrouwen, gehoorzaam zijn aan
Gods wet en jezelf op de tweede plaats zetten.
De bovenstaande tekst komt uit de Bergrede, je kunt wel zeggen de
troonrede van het koninkrijk van Jezus. En daar gaat alles er heel anders
op aan toe dan in onze huidige wereld. Daar tellen niet de mensen die
belangrijk zijn, macht of status hebben of een grote mond, maar daar
maken de zachtmoedigen de dienst uit. “Gelukkig te prijzen zijn ze” zegt
Jezus. Geduldig verdragen ze de huidige tijd en verlangen naar het nieuwe
koninkrijk waar ze deel van uit zullen maken.

Zelfbeheersing
Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich
haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het
kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in
Gods ogen rechtvaardig is. Jacobus 1:19
Mogelijk is dit nog wel de aller moeilijkste.
Het vraagt namelijk wel om enige oefening.
Beheersen wil namelijk zeggen controle
hebben over je eigen doen. In de cultuur
wordt dit ook wel zo uitgelegd dat je niet je
gevoelens uit: boos, bang, blij of bedroefd.
Maar wat Paulus in Galaten 5 bedoeld is
vooral dat je niet vervalt aan verleidingen: drank, drugs, seks, geld,
prestaties of carrièredrang.
Je bent dus niet een stuurloos projectiel, dat beheerst wordt door driften,
hartstochten en behoeften. Maar je weet van matigheid en je weet ook
wat het belangrijkste daarin in: De liefde voor God en de naaste.
De tekst komt uit de brief van Jacobus. Jacobus sluit helemaal aan bij de
woorden van Paulus. Ook hij schrijft, het geloof mist zijn uitwerking niet.
Een geloof zonder werken is een dood geloof. Een gelovig mens is te
herkennen in wat hij/ zij doet. En zo is het ook met de Heilige Geest, die is
niet wazig of onvoorstelbaar, maar de Geest laat zich zien in hoe die
christen zich gedraagt en uit.
Jacobus schrijft; eerst luisteren naar God en de ander, dan goed nadenken
en dan pas spreken. En als je gevoelens aangeven dat je boos bent, dan
ook goed nadenken, je in de anders verplaatsen, alle belangen goed
afwegen en pas dan er iets over zeggen. Want woede en het grijpen naar
geweld kan nooit Gods bedoeling zijn.

Antwoorden
Het antwoord op de eerste puzzel is lied 670. De letters vormen de eerste
regel. De oplossing bij de woordzoeker is De Heilige Geest.

Het effect van de Heilige Geest op de
gemeente.
Niet alleen scoort de Heilige Geest effect op de
individuele gelovigen, maar doet ook zijn werk
binnen de Christelijke gemeente, we lezen
daarvan in Handelingen 2.
Er zijn al heel wat boeken geschreven over de
kerk en dat gebeurt nog steeds. Al die boeken
zijn blijkbaar nodig om de kerk aantrekkelijk te maken voor de tijd en de
cultuur waarin ze zich bevindt. Maar volgens mij hebben we aan het
voorbeeld in Handelingen 2 wel genoeg. Dit is de kerk die de Here Jezus
bedoelt en die zich laat inspireren door de Heilige Geest. De boeken zijn
dan eigenlijk alleen noodzakelijk als ze ons wijzen op waar het aan schort
dat we hier niet aan kunnen voldoen.
Toen ik mijn intrede deed heb ik de gemeente een portret aangeboden
met de tien eigenschappen van de gemeente van Handelingen 2, het staat
op de allerlaatste bladzijde. Het is de koers die de kerk voor ogen dient te
houden.
Natuurlijk dien je als kerk te getuigen op die bijzondere plaats en
omstandigheden. Dat leren we ook van de apostelen, ze brachten het
evangelie altijd in een bepaalde context. Maar daar vallen ons meteen ook
een paar zaken op. De apostelen beginnen altijd met het roemen van alle
kwaliteiten die de christelijke gemeente heeft, daarnaast benoemen ze
duidelijk de afgoden, dwalingen en de tekortkomingen. En tenslotte
vragen ze om bekering, terug op de weg die Jezus van hen vraagt.

En verder….
Allemaal mooi en aardig, maar stel nu ik
heb belangstelling voor die Heilige Geest,
hoe kom ik daar dan aan? Daar zijn in ieder
geval drie dingen voor nodig: je
ontvankelijk verklaren -het verlangen naar
de Geest moet er zijn- dan bidden- vragen
om de Heilige Geest- en dan je verbinden
aan de Here Jezus- en daar is de doop het
uiterlijke teken van. Ik weet er is veel
discussie over de volgorde. In ieder geval
kunnen we daar over zeggen, God is degene die zaait, Hij begint of zoals
we in Handelingen 2:47 lezen: “en de Heer breidde hun aantal dagelijks uit
met mensen die gered wilden worden.” Het is net als in de gelijkenis van de
zaaier (Matheus 13) God zaait het woord van redding en bevrijding in jouw
hart en het is aan jou wat je ermee doet. In ieder geval is geloven niet
vreemd, eerder andersom, het is vreemd om geen relatie met God te
hebben. Evenmin dat je je ouders kunt ontkennen, kun je ook niet je
schepper (Vader in de Hemel) ontkennen.
Vervolgens moet je proberen ergens in te haken bij die drie
geloofshandelingen, andere gelovigen kunnen je daarbij helpen.
En de Bijbel zelf lezen is een absolute voorwaarde, daar komt het woord
van God tot je. Daar lees je ook wat de Geest allemaal teweegbrengt en
wat het juist niet doet. Dat laatste is heel erg belangrijk, je krijgt namelijk
te maken met vragen en twijfels, dan wil je weten of het de Geest is die dit
in jou bewerkt? Juist in de Bijbel lees je de kenmerken van de Geest en hoe
die in mensen werkt. De vrucht van de geest is daar één van.
We zijn aan het einde gekomen van deze Pinksterkrant. Ik hoop dat je er
wat aan hebt gehad. En dat de Geest van Pinksteren je heeft aangeraakt.
Dat je je verdere leven laat bepalen door die Geest. Een goed Pinksteren
2021 gewenst.
Pieter Knijff

De tien eigenschappen van gemeente van Handelingen twee

1.

Degenen die zijn woorden
aanvaardden, lieten zich
dopen.

2.

Ze bleven trouw aan het
onderricht van de
apostelen.

3.

Vormden met elkaar een gemeenschap.

4.

Braken het brood.

5.

Wijdden zich aan het gebed.

6.

Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden
alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en
verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.

7.

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel,
braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in
een geest van eenvoud en vol vreugde.

8.

Ze loofden God.

9.

En stonden in de gunst bij het hele volk.

10. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered
wilden worden.

