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EEN BLIJDE BOODSCHAP
DIE IEDEREEN

MOET HOREN!



Jij kent die gevaarlijke spelletjes waarschijnlijk ook wel. Spelletjes 
waarbij geesten worden opgeroepen. Het lijkt misschien leuk 
en spannend, maar deze geesten brengen vaak angst en onrust 
teweeg. Er is slechts één Geest Die je wel gerust kunt aanroepen,
dat is de Heilige Geest. Over deze Geest gaat het met Pinksteren. 

Hemelvaart

Het Pinksterfeest komt na Hemelvaartsdag. Op Hemelvaartsdag denken we eraan 
dat Jezus naar de hemel is gegaan, terug naar Zijn Vader. Zijn volgelingen zagen Hem 
niet meer. Maar Jezus beloofde dat de Heilige Geest zou komen. Die Geest zal in veel 
harten gaan wonen en Jezus bekend maken en verheerlijken. Vol verwachting keken 
zijn volgelingen er naar uit. 

Pinksteren

Tien dagen na Jezus’ Hemelvaart wordt het Pinksterfeest gevierd. Bij de tempel is 
het een drukte van belang, veel mensen vieren samen het feest. Ook de volgelingen 
van Jezus zijn erbij. Plotseling hoort iedereen een geweldig geluid. Het lijkt wel een 
orkaan die opsteekt. Het is echter bladstil. Daar komt nog bij dat boven het hoofd 
van de volgelingen van Jezus zoiets als vurige vlammen omhoog pieken. Het zijn 
geen echte vlammen, maar tekenen waardoor God zichtbaar maakt dat de Heilige 
Geest is gekomen. Geleid door deze Pinkstergeest spreken de volgelingen van Jezus 
de mensen toe en allen horen hen in hun eigen taal spreken. ‘Jullie hebben Jezus, de 
Redder van de wereld, gedood!’ zegt Petrus, een van de volgelingen. Maar hij zegt 
meer: deze misdaad kan vergeven worden. Hoe dan? Door terug te keren naar God. 
Drieduizend mensen komen die dag tot bekering. Petrus wijst deze verslagenen van 
hart op geloof in Jezus Christus.  

‘En Petrus zeide tot hen: Bekeert u,
en een iegelijk worde gedoopt in de Naam 
van Jezus Christus, tot vergeving der 
zonden;en gij zult de gave des Heiligen 
Geestes ontvangen’.

‘Maar wat heeft dit met mij te maken? Ik heb Jezus toch niet gekruisigd?’ zal je 
misschien denken. Maar denk eens aan de wereld om je heen. Een wereld waar er 
zoveel verkeerde dingen zijn die we onszelf en elkaar aandoen. Deze wereld is een 
zondige wereld. Een wereld die zich van God afkeert en Hem niet nodig denkt te 
hebben. Of heb jij Hem wel nodig?

God is deze wereld niet vergeten en ook ná deze bijzondere Pinksterdag stuurt Hij de 
Heilige Geest naar mensen, overal in de wereld. Naar mensen die eigenlijk niets van 
Hem willen weten en er niets om geven dat Jezus gekruisigd is. Maar toch wil God 
door het werk van deze Pinkstergeest mensen overtuigen van hun zonden en echt 
geluk en rust geven, midden in de onrust van deze wereld.  

Het is een blijde boodschap die iedereen 
moet horen. Daarom krijg ook jij deze 
folder in handen!

Zoek je geluk, zoek je rust? Zoek het niet in het oproepen van gevaarlijke geesten, 
maar zoek het bij deze Pinkstergeest. Door Zijn werk kun je pas echt gelukkig 
worden. Lees de Bijbel en bid of de Heilige Geest ook in jou wil komen wonen. 

Wil je meer weten over Jezus’ Hemelvaart en de komst van de Heilige Geest met 
Pinksteren? Neem gerust contact met ons op. Op de achterzijde van deze folder vind 
je onze gegevens.
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