
De Geest leidt de kerk met de bijbel 
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WAARHEID 
• Pinkstergeest Wat betekent Pinksteren voor de kerk? Hoe brengt hij ons bij de  

Waarheid? En wanneer? Wat is dan die Waarheid? 
 

• En ik..?  Hoe werkt de Geest in mij? Kan hij mij helpen om keuzes te maken?  
Hoe moet ik daar dan om bidden? Wat kan ik doen?   

 
APOSTELSCHAP 

• Sleutelrol  Lees goed: er staat: ‘zal jullie leiden’. Dat zijn de apostelen. Die krijgen  
de Geest om hun herinneringen aan Jezus, Jh 14:26, op orde te krijgen.  

 

• Christus’ Getuigen  Apostelen moeten de feiten over Jezus Christus doorgeven, en  
de betekenis ervan. Zo leren we Jezus kennen. 

 
DOORBRAAK 

• Pinksteren Angstige discipelen worden op Pinksterdag vrijmoedige apostelen. Zij  
verklaren Jezus als Christus van het OT is die de dood overwon. 

 

• Beslissingsbevoegdheid De uitleg van de apostelen is uniek en betrouwbaar. Wat zij  
leerden over geloof en kerk dat is beslissend voor kerk en gelovigen. 

 

• Geboorte Christelijke kerk    Er is geen twijfel. Ook als apostelen bedreigd worden blijven  
ze getuigen. In Christus heeft God zijn beloften vervuld. Dat is de 
Waarheid. Die grijpt mensen aan. Zo wordt de christelijke kerk geboren 

 
ZENDINGSWERKELIJKHEID 

• Uitbouw van de kerk   Pinksteren is de start van de uitbouw van de kerk buiten Israël.  
Het wordt een apostolische kerk. Hun getuigenis is de basis. 

 

• Sturende dynamiek    De Geest leidt apostelen. Telkens weer moeten ze beslissingen  
nemen over de inhoud van de leer, de ethiek, de kerkregering, 
opdoemende problemen.  Hun oplossingen bieden perspectief en 
richting voor alle eeuwen. Zo kregen kerk en geloof in de geschiedenis 
hun specifieke vorm en houvast. 

 

• Veelkleurige identiteit In Handelingen geven de apostelen concreet aan dat geloof een   
nieuwe identiteit oproept. Radicaal tegenover afgodische religie & 
cultuur. Tegelijk grensoverschrijdende gemeenschap van heiligen. 

 
WAARHEID als geschenk van de Geest 

• Geschreven Apostolische documenten. Al die wijze beslissingen staan nu in de  
bijbel. Niet als blauwdruk of religieus handboek, maar de  volledige 
Waarheid over onze zaligmaker Christus. Daarmee werkt de Geest. 

 

• Licht op je weg Bijbel geeft je wijsheid bij de dag. Net als zaklicht bij nacht. Je ziet niet  
alles, maar genoeg om beslissingen te nemen.  

 

• Geest presenteert de levende Christus Pinkstermensen zijn bijbelmensen. Je bent vol  
van de Geest als je trouw je bijbel gebruikt. Zo erken je Jezus als Heer. 

  



 
 

 

 
De Geest van de waarheid zal jullie,  

wanneer hij komt,  
de weg wijzen naar de volle waarheid.  
 
Hij zal niet namens zichzelf spreken,  
maar hij zal zeggen wat hij hoort en... 
 
jullie bekendmaken wat komen gaat. 
 

Johannes 16:13                       
 

 

Jezus antwoordde:  
 
‘Wanneer iemand mij liefheeft  
zal hij zich houden aan wat ik zeg,  
mijn Vader zal hem liefhebben  
en mijn Vader en ik zullen bij hem komen 
en bij hem wonen.  
 
Maar wie mij niet liefheeft,  
houdt zich niet aan wat ik zeg,  
en wat jullie mij horen zeggen,  
zijn niet mijn woorden,  
maar de woorden van de Vader  

door wie ik gezonden ben.  
 
Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben.  
 

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest  
die de Vader jullie namens mij zal zenden,  

jullie alles duidelijk maken en  
alles in herinnering brengen  
wat ik tegen jullie gezegd heb. 

 
Johannes 14:23-26 

 


