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Pinksterfeest: een Helper beneden en boven, voor altijd! 

1. Afscheid nemen vanwege overlijden of verhuizen kan heftig zijn. Steeds weer nieuwe 
mensen leren kennen is intens. De discipelen hebben ook een turbulente tijd achter de 
rug met afscheid nemen, elkaar en Hem weer zien en uiteindelijk is daar dan de 
Hemelvaart van de Heer. Biddend in Jeruzalem maken zij na 10 dagen Pinksteren mee.  
2. Jezus zegt daar in zijn afscheidswoorden over dat er ‘een andere pleitbezorger komt’. 
Noem Hem maar een Helper. Dan is er dus een Helper in de hemel boven en een helper 
op aarde beneden. Leerlingen worden bijgestaan door twee samenwerkende 
hulpverleners. Pinksteren is daarom juist enorme winst.  
3. Waarbij worden wij dan geholpen? Om aan ‘waarheidsvinding’ te doen. Waarheid in de 
Bijbel, en zeker ook bij Johannes, is hoe de geschapen werkelijkheid vanuit God gezien 
moet worden. Dat betekent dat je niet gelooft in het griekse concept van waarheid maar 
dat je gelooft in de weg die God in deze wereld gaat met zijn kinderen. De waarheid 
betekent daarom dat God zondaars rechtvaardig verklaart. Dat God via Abraham en zijn 
nageslacht zijn heil uitdeelt. En deze God ‘zal zijn waarheid nimmer krenken’! Dat doet 
God via Jezus. Jezus die van Zichzelf zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. 
Waarheid in de Bijbel is uiteindelijk een Persoon, namelijk Jezus Christus. De Geest der 
waarheid (!) ‘deelt Jezus uit’ op aarde (Joh.16:13) en wil ons dat graag laten geloven.  
Zowel de Geest als de Zoon helpen ons hierbij (Rom.8). De ‘vader van de leugen’ wil ons 
graag wat anders laten geloven en fluistert ons verkeerde dingen in. Als ons hart ons 
daarom zou aanklagen mogen we weten dat God groter is dan ons hart (1Joh.3:20). 
Beter is het om ‘amen’ (het is waar(heid)) te zeggen op wat God belooft.  
4. Gevolg van Pinksteren is dat wij Waarheid Jezus gaan omarmen en Gods geboden 
gaan doen. In Johannes 13 klinkt daarom Jezus’ oproep om elkaar de voeten te wassen. 
Dat kan want wij wandelen door Gods Geest en ieder die de waarheid is toegedaan 
luistert naar wat Jezus zegt (Joh.18:37). In de taal van Johannes gaat het om het zeer 
actieve, alomvattende ‘heb lief’. Een ander gevolg van Pinksteren is dat wij overal de 
grote daden van God mogen/moeten gaan verkondigen. Ondertussen zullen we nog vaak 
afscheid moeten nemen van mensen maar onze Helpers blijven altijd bij ons! Laat je 
steeds vullen door de heilige Geest. Vraag erom. Hij geeft overvloedig….  

Gesprekspunt, kindfragment, citaat, bijbelrooster 
1. Pinksteren 2020. Een feest om de Waarheid te leren omhelzen en om waar te zijn!  

2. ☺ ☺ ☺ ☺  voor de kinderen: P . nkst . rf . . st! M . ssch . . n v . nd je h . t een 

vreemd feest. H . t bet . kent dat de G . . st ons ben . den h . lpt en J . zus boven! 
G . . . . . . s!  
3. ‘In de Griekse wereld waarin de schrijvers van het NT leefden, is waarheid aanwezig als er een 
volledige onthulling van de werkelijkheid tot stand gekomen is. Zulk een ware kennis ontvangt de 
mens door zijn denken of in het mythische schouwen. Waarheid draagt het karakter van theoria, 
een zien van het onverborgene. De waarheid ligt dan dus achter de waargenomen verschijnselen, 
terwijl in het OT de waarheid als vastheid en betrouwbaarheid openbaar wordt in de verschijnselen. 
Waarheid wordt bij Paulus en Johannes verbonden met de openbaring van de werkelijkheid van 
God, die uit de verborgenheid tevoorschijn treedt (vgl.Rom.1,19; Hand.26,25; Joh.15,1). T.o. 
leugenachtige mensen die het verbond schenden, blijft God in zijn handelen in oordeel en genade 
de waarachtige God, trouw aan zijn verbond’ 
4. Bijbelrooster: zondag 1Joh.1 (6); maandag 1Joh.2:1-17; dinsdag 1Joh.3 (18-24); 
woensdag 1Joh.4 (1-6); donderdag 1Joh.5 (6); vrijdag Gal.2 (5.14); zaterdag Rom.
8:18-39 (26.27.34). Liefhebbers: 1,2 en 3 Johannes; Joh.14; Joh.4 (23); Joh.5 (31-33); 
Joh.16 (12-13); Jes.43:9-13; Spr.14:25; Ex.34:6; Ps.25; Ps.86; Ps.119; Ps.146 
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