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3. De Geest ontvangen – Handelingen2:14-47 
 
Als ons de vraag gesteld wordt: Heeft u, heb jij de Heilige Geest ontvangen? 
Wat antwoorden wij dan? Antwoorden we met ‘ja’? Of worden we onzeker of 
onrustig? Wat moeten we ons erbij voorstellen? Is dat een bijzondere 
ervaring met bijzondere uitingen zoals in het begin van Handelingen 2? 
We beginnen deze morgen met lezen in Handelingen 2 in vers 14. Daar werkt 
de Geest van God volop. Wat zien we daar gebeuren? 
Allereerst valt op dat Petrus oude woorden van God uit de profetie van Joel 
uitlegt voor die dag. Maar dan wordt hem door diezelfde Geest een stevig 
kritische preek ingegeven: “Jezus die jullie gekruisigd hebben, is door God 
opgewekt en is door God verheven en zit aan de rechterhand van God en 
heeft zijn Geest van God op ons doen neerdalen.” Zijn hoorders zijn diep 
geraakt en vragen: Wat moeten we doen? 
Petrus draagt hen op zich af te keren van hun huidige leven, zich te laten 
dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving van zonden te 
krijgen en de heilige Geest te ontvangen. 
Als je je omkeert in je manier van leven en je laat dopen dan: krijg je 
vergeving van zonden en je ontvangt de Heilige Geest. We vragen niet aan 
iemand die zich naar God gekeerd heeft en zich heeft laten dopen: Weet je 
zeker dat je zonden vergeven zijn? Dat mogen we geloven op grond van het 
evangelie. En tegelijk moet die vergeving ook elke dag weer gekregen 
worden. Het is als in een relatie. Maar zo mogen we dat ook geloven over de 
Heilige Geest: Als je je omgekeerd hebt naar God en gedoopt bent: dan heb je 
de heilige Geest ontvangen. En tegelijk moet de Geest elke dag weer 
ontvangen worden. Als in een relatie. 
Bij het geloof gaat het er niet om of we aan een maatstaf voldoen, maar of we  
willen en durven ingaan op een belofte van God.  
En kijk eens wat het uitwerkt als we verder lezen in Handelingen 2: 42-47. Dat 
is wat de Geest in ons en door ons werkt: in ons leven, in de kerk en in deze 
wereld. 

Om nog eens over door te praten: 
Heeft u, heb jij de Heilige Geest ontvangen? 
 

 
Bijbelstudie –  
Handelingen 2 en Joel 3 zijn nauw verbonden. Waar ziet u /  
zie jij verbindingen en woorden en/of gebeurtenissen? 

 
Verhalen delen –  
Veel mensen hebben een beeld bij ‘de Geest van God 
ontvangen’. Waar komt uw / jouw beeld vandaan? Of is het 
juist heel vaag wat het betekent? 
Wanneer we Handelingen 2: 14-47 lezen, wordt de uitwerking 
van de heilige Geest heel concreet. Wat ziet u / zie jij daarvan 
terug in uw / jouw leven, in de kerk en in onze stad? 

 
Liturgie – ELB 151 
Een mooi lied om verstild en verwachtingsvol te zingen. Dit 
ene gebed steeds herhalend. Voor onszelf, voor de kerk, voor 
deze wereld:  
Latijn: Veni Creator Spiritus 
Nederlands: Kom, Schepper Geest 
Het is ook wel spannend om dit te zingen en te bidden. Want 
er kan van alles met ons leven gebeuren. Willen we dit wel? 
 
Thuis –  
Draai de vraag eens om:  
Wat zou er anders zijn in ons geloof en leven als de Geest van 
God er niet was? 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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