
Het Pinksterfeest 
De Geboorte van de Gemeente

Rudy Brinkman © 2014, EBG Leek/Stg. BTO Yarah

Handelingen 2:1-13

Uitstorting van de H.G.

Bekende gedeelte, maar natuurlijk kan je over zo’n gedeelte héél veel 
vertellen. Het grote wonder van de ‘talen’. God die zich hóórbaar 
verkondigd door een groot wonder. 

Weet u op welke dag het pinksterfeest gevierd werd? En waarom? 
We moeten daarvoor eerst naar een ander gedeelte.

1 Kor 15:20-23
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van 
hen, die ontslapen zijn. 21 Want, dewijl de dood er is door een mens,
is ook de opstanding der doden door een mens. 22 Want evenals in 
Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt 
worden. 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als 
eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst

Nadat Paulus in de brief (1 kor 15:1-11) éérst de Korintiërs bewezen 
heeft dat de opstanding een historisch feit is, en het tevens 
noodzakelijk is dit te geloven en te belijden (1 kor 15:12-19) spreekt 
hij nu over Christus als de ‘eersteling’. 

Deze uitspraak van Paulus kun je niet begrijpen als je de Joodse 
tradities niet kent. Want, dit gedeelte betekent niet dat Christus als 
éérste uit de dood is opgewekt. 
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Denk alleen al aan Lazarus (Joh 11:43, 44) die, door toedoen van de 
Here zelf en in het bijzijn van veel getuigen, na 4 dagen uit de dood 
opstond. En dat was niet de eerste keer, vergelijk Mat 11:5:

“..blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen 
worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en 
armen ontvangen het evangelie”.

Natuurlijk weten we dat Christus opstanding een andere opstanding
was dan alle voorgaande; Hij werd niet opgewekt maar stond zélf op
uit de dood. Deut 32:39! Hij had de macht over de dood!

Het “eersteling” heeft dus een andere betekenis. Het is ook een 
verwijzing naar het “Feest der eerstelingen”  Lev 23:10-11. Zonder nu al 
te diep op allerlei typologie in te gaan is het duidelijk dat Paulus de 
Here vergelijkt met die éérsteling die door de priester aan God 
aangeboden wordt. 

Het aanbieden van de eersteling werd gevolgd 
door een overvloedige oogst.

Toen Christus opstond was hij als de éérstelingengarve, en zijn 
opstanding zal worden gevolgd door een overvloedige oogst. Dat dit
waarheid is, kunnen we zien als we terugkijken in de geschiedenis: 
miljarden mensen hebben Christus leren kennen en zijn tot geloof 
gekomen. Zij zullen, ná Christus, opstaan uit de dood.  

Daarom bewijst Paulus éérst de historische waarheid, vervolgens 
legt hij de waarde van het geloof hierin uit en pas dán vertelt hij dat 
ook wij -net als Christus- zullen opstaan. Zijn opstanding is daarvan 
de garantie.
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Op Zondag
Opmerkelijk is dat we zien dat de eerstelingengarve werd geofferd 
op de dag ná de sabbat; de zondag. Dit is tevens de dag dat Christus 
is opgestaan en sinds het begin van de Christelijke gemeente de dag 
waarop de gelovigen samenkomen om Christus’ te eren en zijn dood
en opstanding te herdenken. 

We zien nóg zo’n belangrijke zondag in het Oude Testament; 
namelijk de zondag 7 weken later, op de 50e dag (Lev.23:15,16): het
‘wekenfeest’. Dit was de dag van de éérste pinksterdag in het 
Nieuwe Testament. Toén werd de oogst “binnengehaald”: de 
gemeente ontstond.

Is het niet bijzonder om te zien dat er in het Oude Testament twéé 
“eerste dagen der week” waren die niet alleen voor Israël maar óók 
voor de Gemeente zó’n belangrijke rol spelen? En wat natuurlijk nog
veel unieker is: dat we door deze twee feestdagen heen een 
profetische heenwijzing mogen zien naar Christus Jezus, die volledig 
vervuld is – zoals Paulus hier leert.

Pinksteren is dus een feest dat op de zondag gevierd wordt. Christus is op 
de zondag opgestaan, de gemeente ontstond op een zondag. 

Is dat belangrijk? 

Er zijn tegenwoordig veel mensen die weer de sabbat vieren. Maar zoals 
we zien, is wat voor ons als gelovigen zo belangrijk is, de opstanding van 
de Here én de komst van de Geest van de Here waardoor wij één lichaam 
zijn, in Hem gedoopt zijn door Zijn Geest, juist niet op een Sabbat. 

De Sabbat is deel van het Oude Verbond. Wij zijn als Christenen deel van 
het Nieuwe Verbond, het verbond in Christus. Daarom is het van grote 
symbolische waarde dat juist deze twee belangrijke zaken op de “eerste 
dag van de week” plaatsvonden. 
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De grondslag van de gemeente, Christus´ opstanding, en het ontstaan  van
de gemeente, Pinksteren. Beide op de éérste dag van de week, die dan 
ook de dag van samenkomst voor de gelovigen is geworden vanaf het 
éérste begin dat de gemeente bestond, vanaf de éérste dag!

Dat betekent niet dat ik nu wil oproepen tot een (wettische)  
‘zondagsheiliging’. Integendeel. Wij kennen geen apartgezette oftewel 
geheiligde dagen. Dat was het toendertijd ook niet. 

Wel wil ik er op wijzen dat de Gemeente een geheel eigen karakter heeft 
– in aansluiting op wat we de afgelopen maanden hebben gehoord in de 
predikingen [van br. Marinus] over de Bruid en Bruidegom. 

We zijn duidelijk ‘gemarkeerd’ hierin als anders dan het Judaïsme. 
Daarom ben ik er ook absoluut niet voor om de Sabbat te vieren of andere
feesten te onderhouden welke stammen uit het Jodendom. 

Het is in mijn ogen zelfs een belediging aan het werk van Christus als wij 
de sabbat en de Joodse feesten gaan onderhouden. Het is een ten 
onrechte in ere houden van wat is ‘afgedaan’, vervuld is. Als zichtbaar, en 
hoorbaar, teken dat er iets totaal veranderd was, is daar Pinksteren – een 
openbaar teken van God aan de mensen.

Handelingen 2:14-21

Daarom ook dat Petrus vervolgens in Handelingen 2:17 v.v. dit zo 
toelicht. God heeft gesproken en het is nu de tijd dat de Gemeente 
openbaar is geworden! 

In vers 21 zegt hij dan ook een ieder die de naam van de Heere aanroept 
zal behouden worden. Een íeder! Niemand is meer uitgesloten, iedereen 
die gelooft, die God ‘aanroept’ (SV) is behouden. En daarom ook is het nu 
-met Pinksteren- geopenbaard aan alle volken en talen, door het 
talenwonder van de 1e Pinksterdag. 
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Dat is ook het énige doel, feitelijk, van het talenwonder. Het spreken in 
talen, tegenwoordig vaak ‘tongentaal’ genoemd, zelfs in de moderne 
Bijbels zo vertaald en daar ook ten onrechte mee gelijkgesteld, had dit 
doel: de wereld openbaren dat God in Christus Jezus een ieder, IEDEREEN,
die Hem aanroept redding wil schenken.

Dat was voor de Joden ondenkbaar. Zij waren het verbondsvolk, zij waren 
de uitverkorenen. En nu was die ‘uitverkiezing’ voor iedereen 
toegankelijk? En dan ook nog zonder je te onderwerpen aan de Wet? Daar
kon men met zijn verstand niet bij.

Citaat van Joël

Petrus haalt Joël aan, en als je de verzen leest weet je direct al “hè, daar 
lijkt iets niet te kloppen” – immers, dit gaat over “de eindtijd” en de 
toekomst van Israël – zo geloven of menen wij? 

Er zijn veel verklaringen over dit citaat. Soms ingewikkeld, soms 
gekunsteld. Mensen gaan het uit elkaar knippen; zeggen dat een deel op 
dat moment in vervulling ging en de rest later.. Ik laat het er maar het 
liefst zo veel mogelijk staan zoals het er staat. 

Wat deed Petrus met dat citaat, wat bedoelde hij er mee te zeggen? 
Bedoelde hij dat het op dat moment letterlijk in vervulling ging? Of, 
bedoelde hij iets anders? 

De tekst begint met “het zal zijn in de laatste dagen”. En vervolgens de 
tekenen die daar bij horen. Op alle vlees, op alle mensen, zal God Zijn 
Geest uitgieten – de zonen en dochters, van Israël, zullen profeteren, 
gezichten zien, enz. De Joden begrijpen de uitdrukking “de laatste dagen” 
anders dan wij doen. Zij ‘vertalen’ dit als: “In de dagen van de Messias”. 
Dat zijn “de laatste dagen” – de “Dagen van de Messias” begonnen toen; 
vanaf Pinksteren was de Messias, door de Gemeente, “openbaar” 
geworden met de bijbehorende wonderen en tekenen. 
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En wat moeten we dan met de wonderen en tekenen? Bloed, rook, vuur? 
Verduisterde zon? Maan die ‘bloedrood’ was? 

Adam Clarke, bijbelcommentator, zegt hierover dat dit plaatsvond bij de 
verwoesting van Jeruzalem. Deze uitleg wordt eveneens gegeven door de 
verklaring van Jamie-Fausset-Brown's commentaar. 

Het Bijbelcommentaar van Barnes verklaart echter: 

“Petrus citeert het niet zozeer letterlijk als dat het wel direct op dat 
moment zou gebeuren maar meer in de figuurlijke zin; grote wonderen en 
tekenen in de hemel en op de aarde in de tijd van de laatste dagen – de 
tijd dat de Messias is gekomen”

Als er gesproken wordt over de ‘laatste dagen’ en de ‘tijd van de Messias’ 
denken we aan de eindtijd, het duizendjarig rijk. Maar, met Pinksteren ís 
de Messias in de vorm van de Gemeente geopenbaard; “gekomen” zo je 
wilt in een geestelijke zin. En sindsdien zijn er veel rampen geweest, 
tekenen en wonderen, natuurrampen, bloedrode manen, enz, enz. En, de 
komst van de gemeente is dé markering van het begin van de voltooiing 
van Gods werk; het is de één na laatste 'bedeling', na deze genade-tijd 
volgt de 7e, het 1000-jarige rijk waarin Christus heerst. 

Dit betekent dus dat met de komst van de Gemeente de laatste fase is 
gestart en de profetie dus wel degelijk in vervulling aan het gaan is. 

Zowel de uitleg van Clarke is dus mogelijk – de verwoesting van Jeruzalem
als finaal teken dat de tijd van het Verbond afgelopen is – als Barnes’ 
opvatting, waar ik persoonlijk het meest naar neig omdat bij Clarke's 
opvatting de profetie niet volledig in vervulling is gegaan naar mijn 
mening. 

Daarnaast heeft deze aangehaalde profetie nog een bijzonderheid, Hand 
2:!9 zegt immers “En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen
op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm”. 
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Tekenen in de hemel én op de aarde. Wat in de hemel, de woonplaats 
van God, aan tekenen heeft plaatsgevonden, weten we niet en kunnen 
we niet zien. 

Handelingen 2:36-39

Nadrukkelijk wordt herhaald door Petrus dat het Evangelie voor iedereen 
is, niet alleen voor de Joden, maar voor iedereen. Sterker nog, dat zelfs 
Joden die gered willen worden niet meer kunnen vertrouwen of 
vasthouden aan hun verbond maar dat óók voor hen WEDERGEBOORTE  
noodzakelijk is om behouden te worden. 

Het ‘teruggaan’ naar viering van de wettische instellingen zoals sabbat en 
de feesten is dus de omgekeerde wereld is, het is totaal tegengesteld aan 
wat we bij Pinksteren zien.

De Geboorte van de Gemeente!
Met Pinksteren heeft de Here God zich definitief geopenbaard – voor-, 
onder- en door de gelovigen door Zijn Geest uit te storten en te geven aan
een ieder die gelooft. Dat ging gepaard met zichtbare en hoorbare 
tekenen. 

De Here Jezus’ bediening was tot en met Zijn dood voor de Joden een 
geheimenis. Door de opstanding bewees Hij dat Hij alle macht had en zelfs
over de dood heerste. Door Pinksteren maakte Hij een ieder die het wil 
geloven deelgenoot daarvan door de Geest te geven aan iedereen die 
gelooft.

Dat vieren we met Pinksteren, de geboorte, het openbaar worden, van 
de Gemeente van Christus.
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