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Pinksteren 
 
Met Pinksteren wordt er vaak stilgestaan bij wat er met de apostelen gebeurde die dag. De 
tongen van vuur die op hen zaten, en het spreken in allerlei talen. Minder vaak wordt er 
stilgestaan bij de redevoering van Petrus. Terwijl het natuurlijk belangrijk is om te 
bestuderen wat Petrus nou daadwerkelijk zei in zijn betoog, die eerste Pinksterdag.  
 
Waar het hart vol van is, loopt de mond van over 
 
Het is belangrijk om te kijken wat de Geest door de mond van Petrus kenbaar wilde maken.  
De Heilige Geest woont in ons hart en waar ons hart vol van is, daar loopt onze mond 
immers van over! Als de Geest van God vaardig wordt over een gelovige, dan begint deze te 
spreken over Christus.  
 
Gij zult ook getuigen 
 
Johannes 15 
26 Maar wanneer de Trooster (de Heilige Geest; de onzienlijke Christus) zal gekomen zijn, 
Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader 
uitgaat, Die zal van Mij getuigen. 
27 En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest. 
 
‘En gij zult ook getuigen’, geldt niet alleen voor Petrus, maar ook voor ons! Want de Geest 
woont in ons en daarom zal Hij in en door ons het Woord van God voortbrengen. Er staat 
niet; gij moet getuigen, maar er staat; gij zult getuigen. Want dát is wat er gebeurd als wij de 
Geest Zijn Werk laten doen. Het is geen verplichting en het komt niet van onszelf. Het 
getuigen gebeurt automatisch. 
 
Redevoering van de Apostel Petrus 
 
Handelingen 2 
14 Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse 
mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw 
oren ingaan. 
15 Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de 
dag. 
16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël: 
17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; 
en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en 
uw ouden zullen dromen dromen. 
18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn 
Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. 
19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en 
vuur, en rookdamp. 
20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en 
doorluchtige dag des Heeren komt. 
21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. 
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22 Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, 
onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan 
heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; 
23 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij 
genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; 
24 Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet 
mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden. 
25 Want David zegt van Hem: Ik zag den Heere allen tijd voor mij; want Hij is aan mijn 
rechter hand, opdat ik niet bewogen worde. 
26 Daarom is mijn hart verblijd; en mijn tong verheugt zich; ja, ook mijn vlees zal rusten in 
hope; 
27 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om 
verderving te zien. 
28 Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt; Gij zult mij vervullen met verheuging 
door Uw aangezicht. 
29 Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch 
David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag. 
30 Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de 
vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn 
troon te zetten; 
31 Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is 
verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien. 
32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn. 
33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, 
ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. 
34 Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot 
Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand. 
35 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. 
36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus 
gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. 
37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere 
apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 
38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van 
Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 
39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er 
de Heere, onze God, toe roepen zal. 
 
Verklaring aan de hand van de Schriften 
 
Petrus verklaart de menigte, aan de hand van de Schrift, en geïnspireerd door de Geest, wie 
de Heere Jezus Christus is, en wat er nou feitelijk gebeurd was. Petrus haalt daarbij drie 
verschillende delen van het Oude Testament aan. Hij citeert uit de profetie van Joël twee, 
daarna een groot deel uit Psalm zestien en ook nog een gedeelte uit Psalm honderdtien. 
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Wijn is een beeld van de Heilige Geest 
 
Petrus geeft hier niet zijn eigen verhaal van de gebeurtenissen. Hij zegt niet; ‘ik denk dat….’ 
of ‘ik vind dat zus en zo…’ Nee, hij houdt zich vast aan het Woord van God. Hij laat de Geest 
praten. Hij geeft ook nog een verklaring aan de menigte, dat de apostelen niet dronken zijn, 
ook al lijkt dat misschien zo. Maar de menigte zit er niet zo geweldig ver naast, want wijn is 
in de Bijbel een beeld van de Heilige Geest. Wijn is een beeld van het nieuwe Leven dat, met 
Pasen, door Wedergeboorte tot stand is gekomen. Het nieuwe Opstandingsleven. En in dat 
nieuwe Opstandingsleven is de Heilige Geest uitgestort. Petrus neemt de moeite dit uit te 
leggen aan de hand van de profeet Joël. 
 
Efeze 5 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
 
De profeet Joël 
 
Joël 2 
28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen 
en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen 
gezichten zien; 
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest 
uitgieten. 
30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en 
rookpilaren. 
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en 
vreselijke dag des HEEREN komt. 
32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; 
want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; 
en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. 
 
Handelingen 2 
17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; 
en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en 
uw ouden zullen dromen dromen. 
18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn 
Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. 
19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed en 
vuur, en rookdamp. 
20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en 
doorluchtige dag des Heeren komt. 
21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. 
 
De volledige vervulling van Joël twee vindt plaats in de toekomst 
 
Hierboven staat de tekst uit Joël twee en uit Handelingen twee onder elkaar. Petrus zegt op 
die Pinksterdag trouwens niet dat het de volledige vervulling van Joël twee is. Joël twee 
moet namelijk nog worden vervuld in de toekomst. Dat hangt samen met de bekering van 
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Israël aan het einde van de zeventigste week van Daniël. (zie studie ‘de zeventigste 
Jaarweek’) Als Israël straks de Naam van de Heere aanroept, dan zal bij Wederkomst van de 
Heere, de Geest over haar uitgestort worden. Petrus citeert Joël twee omdat het dezelfde 
gebeurtenis is, die zich hier afspeelt. Namelijk de werking en de inspiratie van de uitgestorte 
Geest.  
 
Zacharia 12 
10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest 
der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij 
zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over 
Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. 
 
Ieder die de Naam van de Heere aanroept, zal behouden worden 
 
Handelingen 2 
21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. 
 
De strekking van de prediking van Petrus, is een oproep aan iedereen, om zich te bekeren. 
Bekeert u en laat u dopen. (zie studie ‘de Bijbelse betekenis van de doop’) Petrus zegt tegen 
de menigte dat ‘al wie de Naam van de Heere aanroept, zalig zal worden’. Zalig worden is 
gered worden. Zalig worden, is behouden worden, oftewel eeuwig leven ontvangen. En 
datzelfde staat in Joël twee; ‘En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal 
aanroepen, zal behouden worden’. Ook Paulus haalt later, bij de Romeinen, exact hetzelfde 
vers uit Joël aan.  
 
Romeinen 10 
13 Want een iegelijk (iedereen), die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. 
 
Wedergeboorte 
 
Want iedereen die in geloof de Naam van de opgestane Christus aanroept, is op dat moment 
wedergeboren. En bij wedergeboorte, oftewel het moment dat je tot geloof komt, komt de 
Heilige Geest in je wonen. Daar hoef je verder niks voor te doen; alleen geloof is genoeg. Bij 
wedergeboorte ben je, tesamen met Christus, een nieuw schepsel. Je behoort dan tot de 
nieuwe Schepping. Christus is de Eerstgeborene van die nieuwe Schepping. En dat nieuwe 
opstandingsleven, kent geen dood. Dat is eeuwig leven.. 
 
Alleen door geloof gerechtvaardigd 
 
Efeze 1 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
 
Wij hebben bij onze wedergeboorte, de Geest van God ontvangen. Dus iemand die tot 
geloof komt, hoeft niet te wachten op de Heilige Geest. Iedereen die het Evangelie hoort en 
het vervolgens gelooft, is vanaf dat moment verzegeld met de Heilige Geest der Belofte. Al in 
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het Oude Testament werd dit beloofd. Die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. 
Daarom heeft God een weg tot behoud geopend voor iedereen die gelooft. Dat was ook al 
zo in de dagen van Abraham en in de dagen van Joël. Alleen op grond van geloof is men 
gerechtvaardigd voor God. Op grond van geloof is men, in Christus, verzoend met God. 
 
Galaten 3 
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 
8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft 
te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend 
worden. 
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham. 
 
Wederkomst van de Heere Jezus Christus 
 
Joël 2 
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en 
vreselijke dag des HEEREN komt. 
 
Handelingen 2 
20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en 
doorluchtige dag des Heeren komt. 
 
Door Joël wordt gezegd dat al deze dingen zullen gebeuren op de Dag des Heeren. En Petrus 
herhaalt dit in zijn toespraak. De Dag des Heeren is geen zondag. De Dag des Heeren is de 
Dag van de Wederkomst van de Heere Jezus Christus. Het is de aanvang van het Messiaanse 
Koninkrijk. Het Messiaanse Koninkrijk wordt ook wel Vredesrijk of geopenbaard Koninkrijk 
van de Heere Jezus Christus ofwel het duizendjarig Koninkrijk genoemd.  
 
De Dag des Heeren 
 
De Dag des Heeren is de periode waarin de Heere komt oordelen en regeren. Dag impliceert 
licht en daarmee oordeel want dingen worden door het licht geoordeeld, beoordeeld, 
veroordeeld, danwel bestraft. Ook in het Nederlands is het woord ‘dag’ de aanduiding van 
oordeel. Denk maar aan ‘dagen en dagvaarden’. Alles op aarde zal Hij oordelen. Dat begint 
officieel bij Zijn Verschijning op de Olijfberg. De Dag des Heeren is de Dag die nog komen 
moet, ná de zeventigste Jaarweek. De profetie van Joël is dus nog niet in zijn geheel vervuld.  
 
Efeze 5 
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze 
ook veeleer.  
12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. 
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al 
wat openbaar maakt, is licht.  
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Zacharia 14 
4a En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen 
het oosten;  
 
Koning van een Hemels Koninkrijk 
 
Maar natuurlijk zit de Heere Jezus Christus sinds Zijn Opstanding al op Zijn Troon als Koning 
en Hogepriester. Aan de Rechterhand van God. Dit Koninkrijk zal geopenbaard oftewel 
zichtbaar worden in de toekomst, maar aan de andere kant regeert de Heere nú al. In het 
verborgene. Hij heeft Zich teruggetrokken in de Hemel. Het is een verborgen Koninkrijk der 
Hemelen. In die zin is de belofte aan Joël vervuld en daarom haalt Petrus deze Belofte ook 
aan. Het Koninkrijk der Hemelen zal zich straks uitbreiden over de aarde. Wanneer de Heere 
Zijn Voeten op de Olijfberg zal zetten, begint de Dag des Heeren. 
 
Psalm 110 
4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, 
naar de ordening van Melchizedek. 
5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns. 
 
Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden 
 
Petrus vervolgt zijn toespraak met; ‘Gij Israëlietische mannen’. Gij mannen van Israël. Gij 
mannen die behoren tot het Volk dat God uit Egypte verlost heeft. Petrus confronteert ze 
daarmee. Het eerste en laatste woord wat Petrus zegt in zijn betoog, is; ‘Jezus’. Hij predikt 
de Waarheid over de Heere Jezus Christus, Die door God gesteld is tot Heere en Gezalfde. 
Petrus predikt over Jezus de Nazarener. Jezus de Man van Nazareth. Nazareth betekent 
‘gezonden vorst’.  
 
Jezus de Nazarener 
 

Nazareth      =  Natzareth  =  trxn   

Nazarener    =  Natzari      =    yrxn    

Nazireeër        =  Nazier      =    ryzn   

 
De Nazarener is precies hetzelfde woord als de Nazoreeër oftewel de Nazireër. Het betekent 
‘gezonden Vorst’. Nazarener is een verbastering daarvan. Dus de Heere Jezus is niet alleen 
de Man uit Nazareth maar ook de Vorst door God gezonden. De Man die God een Gelofte 
heeft gedaan. De Wet op het Nazireërschap wordt vermeld in Numeri zes. Zo brengt ook 
Hanna, op grond van haar belofte aan God, Samuël voor eeuwig naar de Tempel. Een 
schitterende geschiedenis om eens te lezen. Je zult in Samuël dan een type van de Heere 
Jezus Christus en Zijn Lichaam, herkennen. De naam ‘Samuël’ draagt dat dan ook al in zich. 
Ook Simson droeg de titel ‘Nazoreeër’ en ook hij was een type van de Heere Jezus Christus 
 

Samuël  =  lawmv =  Zijn Naam is God                      

                                      =  Van de Heere gebeden; God verhoord, hoort 
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Numeri 6 
2 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Wanneer een man of een vrouw zich 
afgescheiden zal hebben, belovende de gelofte eens Nazireërs, om zich den HEERE af te 
zonderen; 
 
Wat moeten wij nou doen?? 
 
Petrus predikt alleen over Christus. Hij predikt dat de Heere Jezus nieuw leven heeft 
ontvangen. Hij vertelt dat God de Heere Jezus tot Heere en Christus heeft gemaakt. Deze 
Jezus, die zij gekruisigd hebben. De mensen moeten dan zélf vragen; wat moeten wij nou 
doen?? En Petrus zegt; bekeert u voor vergeving van zonden en laat u dopen en ontvang 
nieuw leven. Het ontvangen van de Heilige Geest impliceert immers nieuw leven . Dat is de 
strekking van de boodschap van Petrus.  
 
Voorkennis van zaken 
 
Handelingen 2 
23 Dezen, door den bepaalden raad (=plan) en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij 
genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; 
 
Petrus zegt hier dat het Plan van God, Gods Heilsplan, al vaststond. Het was vooraf zo 
bepaald door Hem. Dit Plan hield onder meer in, dat de Heere Jezus overgegeven zou 
worden om te lijden en te sterven aan het kruis. Maar het is niet zo dat God Israël 
vantevoren heeft uitgezocht om Hem te laten kruisigen. God heeft Israël niet daartoe 
aangezet. Toch stond het in het Oude Testament al vast dat het op deze manier zou 
gebeuren. Hoe dat kan? Nou, omdat God voorkennis van zaken heeft. Dat zegt Petrus hier. 
 
Geen boosheid 
 
Maar dat wil niet zeggen dat de Israëlitische mannen onschuldig waren. Maar ook zíj zullen 
zalig worden nadat zij zich bekeerd hebben. Want ieder die de Naam des Heeren aanroept 
zal behouden worden. Petrus houdt de Israëlitische mannen verantwoordelijk voor de 
kruisiging maar uit geen boosheid. Er is niks van rancune in zijn toespraak. Hij doet enkel de 
oproep; ‘bekeert u’. Keert u tot God. We weten dat ook de Heere Jezus aan het kruis geen 
boosheid had tegen Zijn broeders die Hem lieten lijden en kruisigden. Hij zei enkel; ‘Vader 
vergeef het hun, zij weten niet wat zij doen’. 
 
Lukas 23 
34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende 
Zijn klederen, wierpen zij het lot. 
 
Hij doet alle dingen medewerken ten goede 
 
De Heere weet vooraf wat er komen zal. Hij is al-wetend. Hij weet van het verloop, en 
gebruikt dit dan voor Zijn Eigen Doel. Hij doet alle dingen medewerken ten goede. Het is niet 
Zijn Wil geweest dat Israël Jezus zou nemen en zou kruisigen. Maar door Zijn Voorkennis 
heeft Hij Zijn Raad , Zijn Plan, bepaalt. Ik moet nu denken aan een Delftsblauw wandbord 
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waarop staat; ‘De mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestiert zijn gang’…Als je 
voorkennis van zaken hebt, kun je gebeurtenissen gebruiken om je doel te bereiken. 
Oftewel; History is Hís story. Prachtig hè! 
 
Dat zij verre 
 
Romeinen 11 
9 En David zegt: Hun tafel worde tot een strik, en tot een val, en tot een aanstoot, en tot een 
vergelding voor hen. 
10 Dat hun ogen verduisterd worden, om niet te zien; en verkrom hun rug allen tijd. 
11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre (absoluut niet); 
maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te 
verwekken. 
 
Ditzelfde principe van voorkennis, benoemt Paulus in Romeinen elf. Paulus zegt; ‘nee, het 
was niet Gods bedoeling dat Israël vallen zou’. Dat zij verre, oftewel; absoluut niet. Nee, God 
heeft de voorkennis van de val van Israël alleen maar positief gebruikt om Zijn eigen Plan te 
verwezenlijken. Tot rijkdom van de heidenen. De val van Israël is tot rijkdom geworden voor 
Zijn Lichaam, de Gemeente. Haar verwerping is onze Zaligheid oftewel behoudenis 
geworden. Paulus heeft dan ook geen verwijt aan het adres van zjjn volk.  
 
De kern van Petrus’ toespraak 
 
Handelingen 2 
22 Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, 
onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan 
heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; 
23 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij 
genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; 
24 Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet 
mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden. 
 
Bovenstaande verzen zijn de eigenlijke boodschap van Petrus. Het is feitelijk maar één lange 
zin waarin hij precies verteld hoe het zit met de Opstanding van de Heere Jezus Christus. De 
eigenlijke boodschap van Pinksteren is die van Pasen; de Heere Jezus Christus leeft en zit aan 
de Rechterhand van de Vader in de hoogste Hemelen. De dood was niet in staat om Jezus 
van Nazareth te houden, omdat God Hem heeft opgewekt. Petrus heeft in zijn toespraak dus 
eerst een stuk uit de Schrift gelezen en dan zegt hij één zin en leest hij weer uit de Schrift.  
 
Crucifix 
 
In elke Roomse kerk hangt een levensgroot crucifix; een kruisbeeld waarbij het corpus, het 
lichaam, nog op het kruis zit. In de tijd van de reformatie heeft men dat symbool gewijzigd. 
En terecht natuurlijk! Het kruis is leeg. Het kruis is een beeld van de dood maar door de 
reformatie is het kruis geen beeld meer van de dood maar van de Opstanding. Het is een 
leeg kruis omdat de reformatoren hebben gezien dat wij geen dode Heiland maar een 
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Levende Heere hebben. Hij is niet aan het kruis, Hij is niet in het graf, maar Hij is gezeten aan 
de Rechterhand van de Vader. Dat is de boodschap van Petrus.  
 
Pinksteren is een zichtbare manifestatie van de opgewekte Christus 
 
Pinksteren is geen op zichzelf staande gebeurtenis. De gebeurtenissen van die dag volgden 
op de Paasmorgen. Pinksteren is een zichtbare manifestatie van de opgewekte Christus. Het 
zijn uitwerkingen van het Heilsfeit van de Opstanding van de Heere Jezus Christus. De 
gebeurtenis op Pinksteren is een zichtbaar teken van de vervulling van profetieën. (zie ook 
de studie ‘als Pasen en Pinksteren op één dag vallen) 
 
David is gestorven en begraven 
 
Psalm 16 
7 Ik zal den HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven; zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn 
nieren. 
8 Ik stel den HEERE geduriglijk voor mij, omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet 
wankelen. 
9 Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn vlees zeker wonen. 
10 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de 
verderving zie. 
11 Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde is bij Uw 
aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk. 
 
Nadat Petrus de kern van zijn boodschap heeft uitgesproken, gaat hij weer verder met 
citeren uit de Schrift. Petrus begint Psalm zestien van David uit te leggen. Hij legt uit dat, in 
die Psalm, over het hoofd van David, over de Heere Jezus Christus wordt gesproken. Het zijn 
namelijk woorden die op geen enkele wijze op David toegepast kunnen worden. Petrus zegt 
dat David is gestorven en begraven en dat zijn graf er nog is. Maar deze Psalm zestien 
spreekt van een Opstanding!! Daarom kán deze Psalm niet over David gaan. 
 
Handelingen 2 
30 Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de 
vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn 
troon te zetten; 
31 Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet 
is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien. 
32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn. 
 
De Psalmen spreken over Christus 
 
Petrus zegt dus dat David deze woorden geschreven heeft over de Heere Jezus Christus. En 
dat David dit zelf ook wist. ‘Dit voorziende’, staat er. David heeft dus bewust geprofeteerd 
over de Christus. David sprak over de Opstanding van de Zoon. De Zone Davids. David wist 
van de Opstanding van Christus. De profeten van het Oude Testament wisten van het lijden 
van de Zoon en van de Heerlijkheid die daarna zou volgen. Niet alleen David, maar het hele 
Oude Testament predikt de dood en Opstanding en Hemelvaart van de Messias. Petrus legt 
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hier dus ook uit hoe we de Psalmen moeten lezen; ze spreken niet over David maar ze 
spreken over Christus. De Heere Jezus zei dit trouwens Zelf ook al tegen de 
Emmaüsgangers… 
 
Lukas 24 
44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk 
dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de 
Profeten, en Psalmen. 
 
1 Petrus 1 
10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd 
hebben van de genade, aan u geschied; 
11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, 
beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid 
daarna volgende. 
 
Gelovige ogen 
 
Handelingen 2 
32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn. 
 
Petrus was één van de vele getuigen van de Opstanding van de Heere Jezus Christus. 
Hedentendage zijn er zelfs Christenen die daar niet in zeggen te geloven. Maar als wij niet in 
de Opstanding geloven, is het een leeg, ijdel, geloof. Wij hebben de Opstanding niet met 
onze stoffelijke ogen kunnen zien, maar vanuit het Woord van God, wéten wij dat het 
Waarheid is. Wij kunnen Hem zien met gelovige ogen; wij zien de Heere Jezus Christus met 
Eer en Heerlijkheid gekroond. De Opstanding van de Christus is de basis van ons geloof. De 
opgestane Christus is ons Fundament. En Petrus benadrukt dit dan ook; ‘Déze Jezus is 
opgewekt door God en tot de Rechterhand van God verhoogd geworden’.  
 
1 Korinthe 15 
13 En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. 
14 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. 
 
Johannes 20 
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, 
die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. (zij die niet zien met 
stoffelijke ogen maar tóch geloven; dat zijn wíj; de Gemeente, het Lichaam van Christus) 
 
Hebreeën 2 
8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet (met fysieke oftewel stoffelijke ogen), dat hem alle dingen onderworpen zijn; 
9 Maar wij zien (met gelovige ogen) Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig 
minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de 
genade Gods voor allen den dood smaken zou. 
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Opstanding, Hemelvaart en Pinksteren op één dag 
 
Johannes 20 
17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; 
maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot 
Mijn God en uw God. 
18 Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en 
dat Hij haar dit gezegd had. 
19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week (eerste Paasdag dus) , en als 
de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, 
kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 
20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan 
werden verblijd, als zij den Heere zagen. 
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden 
heeft, zende Ik ook ulieden. 
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. 
 
Handelingen 2 
33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, 
ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. 
 
Opstanding en Pinksteren en Hemelvaart hebben, volgens de Bijbel, op één dag 
plaatsgevonden. (zie studie ‘Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’) Op Zijn 
Opstandingsdag, op eerste Paasdag, voer de Heere Jezus Christus ten Hemel, waar Hij werd 
Verheerlijkt en Verhoogd door de Vader. Hij werd, op dat moment, gezet aan de 
Rechterhand van God. Gelijktijdig heeft Hij toen de Heilige Geest ontvangen. Dus toen de 
Heere Jezus Christus werd wedergeboren, ontving Hij direct de Heilige Geest. Net zoals ook 
wij de Heilige Geest hebben ontvangen bij onze wedergeboorte. Sterker nog; 
wedergeboorte is geboren worden uit de Heilige Geest! De Heere Jezus Christus heeft de 
Geest ontvangen, en heeft de Geest uitgestort over allen en in allen die van Christus zijn. 
Wie zijn van Christus? Nou, de Gemeente, Zijn Lichaam, oftewel alle gelovigen van ná Zijn 
Opstanding! 
 
Johannes 3 
4 Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook 
andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden? 
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water 
en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat 
is geest. 
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 
 
De Heilige Geest ontvangen, is niks anders dan eeuwig Leven ontvangen 
 
Het ontvangen van de Heilige Geest, is hetzelfde als Opstanding-uit- de- dood ontvangen. 
Het ontvangen van de Heilige Geest is hetzelfde als eeuwig leven ontvangen. Geest is leven. 
En nadat de Heere Jezus Christus de Geest ontvangen had, blies Hij Deze, ’s avonds op eerste 
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Paasdag, over de discipelen. Daarom zei Hij die morgen tegen Maria Magdalena dat zij Hem 
nog niet mocht aanraken. Hij moest immers eerst naar de Vader. Hij was toen nog niet 
opgevaren.  
 
Het nieuwe Opstandingsleven 
 
1 Korinthe 15 
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die 
ontslapen zijn. 
21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. 
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
( de oude Schepping, de oude, natuurlijke mens, het Oude Verbond) ziet, het is alles nieuw 
geworden.( nieuwe Schepping, nieuwe mens, Nieuwe Verbond der Genade) 
 
Jakobus 1 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 
als eerstelingen Zijner schepselen. 
 
Het ontvangen van de Heilige Geest, is niks anders dan het ontvangen van het nieuwe 
Opstandingsleven van Christus. Wij, als gelovigen, de Gemeente, nemen allemaal deel aan 
dat nieuwe leven van Christus. De Heere Jezus Christus is de Eerste die opstond uit de dood, 
de Eerste die de wedergeboorte inging en de Eerste die de Geest ontving. Hij is de Eersteling 
van een nieuwe Schepping. En wij mogen de Eersteling daarin volgen; ook wij zijn, door Zijn 
Geest, eerstelingen van die nieuwe Schepping. Wij zijn met Hem gestorven en begraven en 
mede opgewekt en mede met Hem in de Hemel gezet. Wij als gelovigen, wij als Zijn Lichaam, 
hebben gemeenschappelijk deelgekregen aan Zijn Geest. Eén Geest; wij nemen allemaal deel 
aan dezelfde Geest.  
 
Efeze 4 
4 Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer 
roeping; 
 
Romeinen 6 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit 
de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens 
wandelen zouden. 
5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
 
Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
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Petrus laat verbanden zien aan de menigte toehoorders 
 
Psalm 110 
1 Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, 
totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. 
2 De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden 
Uwer vijanden. 
3 Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de 
baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn. 
4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, 
naar de ordening van Melchizedek. 
5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns. 
6 Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken; Hij zal verslaan 
dengene, die het hoofd is over een groot land. 
7 Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen. 
 
Handelingen 2 
34 Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot 
Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand. 
35 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. 
36 Zo (=op grond van Zijn Opstanding en Hemelvaart wete dan zekerlijk het ganse huis 
Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus (letterlijk staat er; tot Jehova en Messias) 
gemaakt heeft (door Hem uit de dood op te wekken., namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist 
hebt. 
37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere 
apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 
 
Petrus laat de menigte (en ons) het verband zien tussen de Psalmen zestien en honderdtien 
en de gebeurtenissen van Pasen en Pinksteren. Hij laat zien dat over het hoofd van David, 
over Christus gesproken wordt. Hij laat zien dat de Heere Jezus Christus, sinds Zijn 
Opstanding, aan de Rechterhand van de Vader zit. Hij laat zien dat de Heere Jezus Christus, 
in Zijn Opstanding, tot Hogepriester is gesteld. Christus de Hogepriester, die voor de zonden 
van Zijn Lichaam, verzoening doet bij God. Paulus legt dat later in de Hebreeën-brief heel 
uitgebreid uit. (zie studie ‘de Hogepriester’ en ‘Hebreeën 9 en 10’) Deze boodschap drong 
diep door bij zijn broeders, want toen zij dit hoorden, werden zij verslagen van hart. 
 
De Belofte uit Joël twee 
 
Handelingen 2 
38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van 
Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 
39 Want u komt de belofte toe , en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn , zo velen als er 
de Heere, onze God, toe roepen zal. 
(de Belofte van de uitstorting van de Heilige Geest betreft niet alleen het Volk Israël, maar 
allen die de Naam des Heeren aanroepen zullen behouden zijn. Dus ook de gelovigen uit de 
Heidenen oftewel de niet-Joden) 
 



14 
 

Petrus roept de menigte op, zich te bekeren tot de Levende God. Er is vergeving van zonden 
en eeuwig leven voor iedereen die Zijn Naam aanroept. Wanneer men zich bekeert tot God, 
zich richt op God, oftewel gelovig is, zal men wedergeboren worden en nieuw leven 
ontvangen. Het nieuwe Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. Petrus zegt dat deze 
Belofte de Israëlitische mannen toekomt. De Belofte uit Joël twee; de uitstorting van de 
Heilige Geest en dus eeuwig leven. 
 
Allen die daar verre zijn 
 
Maar, zegt Petrus, deze Belofte geldt niet alleen voor de Israëlitische mannen maar betreft 
ook ‘allen die daar verre zijn’. Wij, die niet-Joden oftewel heidenen zijn, hadden eertijds geen 
deel aan die Belofte. Maar door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus, is het 
niet meer belangrijk of je Jood of Griek bent, maar telt alleen of je gelovig bent. Iedere 
gelovige, iedere wedergeborene, krijgt de Geest uitgestort en krijgt dus eeuwig leven.   
 
Gij, die eertijds verre waart 
 
Efeze 2 
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen (heidenen zijn niet-Joden) waart in het 
vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het 
vlees, die met handen geschiedt; (De Christus zou voortkomen uit Israël. Heidenen, oftewel 
niet- Joden, waren daar vreemd van. Bedenk dat er voor u, zonder God, geen 
toekomstverwachting was in de wereld. Want de Beloften en Zegeningen waren voor Israël, 
God was een God van Israël)  
12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en 
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de 
wereld. (Bedenk dat u vroeger niet was verbonden met Christus, niet wedergeboren was, en 
geen deel had aan het burgerschap van Israël en geen deelnam aan de Verbonden en 
Beloften tussen God en Israël) 
 
Gij, die eertijds verre waart, zijt nabij geworden 
 
Efeze 2 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het 
bloed van Christus.(het Bloed van de Hogepriester) 
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden (Jood en Heiden) één gemaakt heeft, en den 
middelmuur des afscheidsels (= de Wet)gebroken hebbende, 
 
Maar nu zijn wij, die eerst ver weg waren van het burgerschap van Israël, dichtbij gekomen. 
Wij nemen nu, in Christus, ook deel aan dit burgerschap van Israël. Wij zijn nu, samen met de 
gelovigen uit Israël, het Israël van God. Wij hebben deel gekregen aan de roeping van Israël. 
Deel gekregen aan het burgerschap van Israël. De rechten en plichten die aan Israël gegeven 
waren, zijn bij ons terecht gekomen. Nabij geworden door het Bloed van Christus.   
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Het Bloed van Christus, is het Leven van Christus 
 
Efeze 2 
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed 
van Christus.(het Bloed van de Hogepriester) 
 
Bloed staat in de Bijbel voor leven. Wij hebben deel gekregen aan de Beloften door de 
Levende Christus. Wij hebben het nieuwe Opstandingsleven van Christus ontvangen. 
Christus, de Hogepriester, aan de Rechterhand van God. Zijn Bloed reinigt ons van elke 
zonde. Dat is het Bloed van de Hogepriester. Zijn Bloed reinigt en voedt ons, Zijn Lichaam. 
Jezus werd de Christus in Zijn Opstanding. Het is niet meer belangrijk of je Jood of Heiden 
bent. Het enige dat voor God telt, is of je een nieuw schepsel in Christus bent. Ofwel; het 
enige dat telt is of je gelovig bent. Want ieder die de Naam van de Heere aanroept, zal 
behouden worden. Wat een gewéldige Boodschap. 
 
Galaten 6 
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een 
nieuw schepsel. 
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
                                                         Amen. 
 
 
 


