
ronny gaytant Pagina 1 22-5-2021 
PINKSTEREN 2001.doc 
H:\ALLE BIJBELDOCUMENTEN\BOODSCHAPPEN\PINKSTEREN 2001.doc 

PINKSTEREN 2001-2021 
 

 
 
Zoals ieder jaar herdenken wij de komst van de H. Geest naar deze aarde, om er te 
wonen in mensen die geloven in de Heer Jezus, en wedergeboren zijn. 
Het is vandaag de verjaardag van de gemeente. (Niet kerk, church, wel ecclesia) 

Reeds verschillende jaren hebben wij de boodschap van Pinksteren gehoord, en nu 
ook nog in de bijbelstudies van Handelingen leerden wij over dit item. 
 
Doch dit jaar en ook nu in 2021wil ik even stilstaan bij de reactie van de ongelovigen. 
Dit vinden wij in Handel.2:13 
 

13 Maar anderen zeiden spottend:  
14 zij hebben te veel zoete wijn gehad! 

 
Voor de gelovigen moet het op deze dag een zeer verheugend feest zijn geweest, 
om deze ervaring mee te maken waarbij de H. Geest woning kwam maken in het hart 
(denken) van de mensen. 
Doch steeds zijn er mensen die proberen onze blijdschap af te nemen, en dit komt uit 
de hoek van de ongelovigen en religieuzen, of kerkgangers. 
Ze wilden hier de wonderlijke werking van de H. Geest verduisteren. 
De H. Geest werkte hier door de apostelen te laten spreken opdat de mensen het 
evangelie zouden horen en begrijpen. 
Dit doet Hij vandaag nog steeds ervoor zorgen dat mensen Gods woorden begrijpen 
daar gaat het nog steeds om. 
Ik wil even stilstaan bij mensen die spotten met de kinderen Gods en hoe God erover 
denkt en ons leert in Zijn woord, de Bijbel! 
 

SPOTTEN 
 

Hier in dit geval weten we dat het de farizeeërs zijn en schriftgeleerden die de 
vreemde talen die de apostelen spraken niet begrepen, en geen besef hadden van 
het wonder, want ze kenden geen andere talen. 
Ze spotten met hen, en zeggen dat de dronken waren van de zoete wijn. Doch op dat 
uur en in dat seizoen was er nog geen zoete wijn. 
 

Psalmen 73:8 zij spotten, en boosaardig spreken zij van verdrukking, zij 
spreken uit de hoogte; 
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De schriftgeleerden spraken wel uit hoogmoed. Inderdaad het lijkt wel dat 
hoogmoedige mensen minder vlug tot geloof komen of God willen begrijpen. 
Het waren ook de schriftgeleerden die aan het kruis op Golgotha stonden te spotten: 
 
Markus 15:31   Evenzo spotten de overpriesters onder elkander samen met de 
schriftgeleerden, en zij zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. 
 

 
 
Waar de H. Geest werkzaam is komt er reactie van spot en dergelijke meer. 
God is met de nederige, armen van geest, Zijn kinderen. 
 

Spr. 3:34  Wanneer Hij met spotters te doen heeft, 
spot Hij zelf, maar de nederige geeft Hij genade 

 
Wanneer men spot met een christen die getuigt, dan spot men met Christus en 
God zelf. Denk maar toen Paulus nog de christenen vervolgde, hij vervolgde de Zoon 
van God! De wereld haat Joden, omdat het hun God en zijn onderwijs en wetten 
verwerpt! Ons wetteloos Europa zal wenen in de toekomst! Kerkwetten redden niet! 
Wie nooit getuigt zal ook minder spot moeten horen. 
Het spreukenvers wil duidelijk zeggen dat God de spotters tot een spot gaat maken. 
God lacht nu met onze mondkapjes, die kromme neuzen maakt en flaporen! Daarom 
moeten wij niet opnieuw onszelf gaan verdedigen, maar Gods woorden!  
Op Pinksteren zien wij dat er heel weinig reactie komt op de spotternij van de 
schriftgeleerden, toch wel een weerlegging zodat ieder kon begrijpen dat de 
schriftgeleerden zichzelf belachelijk maakten. 
 
1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op 
de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; Ps.1 
 
Hieronder begrijpen wij heel goed dat God ons de raad geeft, het gezelschap en de 
manipulatie van de hoogmoedige spotters, boosdoeners in deze wereld te mijden. 
Het gaat om mensen die lachen en spotten met God en met zijn kinderen. Het 
kunnen zeker niet je vrienden zijn, ook al behoren ze tot je familie! 
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SPOTTEN OF BEKEREN. 
 
Spreuken 1 
22  Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een 
welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten? 

23  Keert u tot mijn vermaning! Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden 
bekendmaken. 
24  Omdat gij weigerde, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte, 
25  gij al mijn raadgevingen in de wind sloeg, en mijn vermaning niet wilde, 

26  daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. 27  

Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, 
wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, 

28 dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet 
vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen, 

 

Is deze verschrikking een Coronavirus die uw normaal leven en vrijheid afneemt? 

 
Joel 2 

28 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw 
dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten 
zien. 

 
Wij zien dat op Pinksteren God zijn Geest uitstort, dit gebeurt in de eerste plaats om  
Gods wil en reddende woorden bekend te maken aan de mensen. Het 
pinksterwonder was niets anders dan een middel om Gods wil aan de mensen 
bekend te maken. Dat is ook hetgeen Petrus doet op die dag prediken! 
 

 
 
Wij zien bij de tekst in spreuken, dat het daar gaat om bekering. Ook op 
pinksterendag ging het erom opdat mensen tot geloof zouden komen. Israel 
was als een verloren zoon!  
 
Daar maakte God duidelijk dat Hij Zijn Geest wilde uitstorten om Zijn wil bekend te 
maken in de eerste plaats aan zijn uitverkoren volk! 
Toen Jezus hier was hebben ook velen Zijn raad in de wind geslagen en met hem 
gespot. Ook staat er dat God ook zal lachen wanneer hun verschrikking komen zal. 
Inderdaad moeten wij toezien hoe Israël ook vandaag voor haar grote verdrukking 
staat 
Ze zullen roepen op God maar dan zal Hij nog niet luisteren. Neen hij zal wachten tot 
op de dag dat Jezus zal wederkomen naar Israël, dan zullen zij het begrijpen. 
Eerst komt nog de antichrist, een valse Messias, welke Israël zal aannemen. 
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