
Meditaties week 24 

 

Inleiding 

Het werk van de Geest staat niet vaak centraal in de protestantse kerken. Het is dus goed om 

daar bij stil te staan. De Geest richt ons op Christus. En omdat we Christus zien, zien we de 

Vader. Christus zei immers: ‘Wie mij ziet, ziet de Vader.’ Dus als de Geest in ons werkt, zullen 

we ook in aanraking komen met Christus en de Vader.  

Handelingen is bij uitstek een Bijbelboek om de Geest beter te leren kennen. Wie is Hij? Wat 

doet Hij? Hoe kunnen we zijn aanwezigheid ontdekken? 

Christus was zichtbaar, maar de Geest is niet met het blote oog te zien. Maar misschien kunnen 

we Hem toch herkennen in zijn handelingen, ook vandaag de dag.  

Ik hoop dat de meditaties bijdragen aan een verlangen om God nog beter te leren kennen. Bid 

daarom ook vrijmoedig om het werk van de Geest in uw en jouw leven. Dan zal God zich 

openbaren en je redden. 

 

De vrede van Christus zij met jullie, 

Hartelijke groet, 

Eduard de Braak 

 

  



Maandag: Een moedige Geest 

Tekst: Handelingen 4:13-31 

“Stel ons in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken door ons bij te staan.” 

 

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Het is de basis voor een vrije samenleving. 

Wanneer iemand je vrijheid probeert in te nemen, zal hij beginnen met de vrijheid van 

meningsuiting af te nemen. Op dit moment zien we dit langzamerhand in Hong Kong gebeuren. 

Er is net een wet gepasseerd die het strafbaar stelt om het volkslied van China te beledigen. 

Peking, de hoofdstad van China, laat steeds meer haar macht gelden in Hong Kong en beknot 

de vrijheid van haar inwoners. 

Wanneer mensen vrijmoedig zijn, zal er ook vrijheid zijn. Vrijmoedig spreken is in een land waar 

het je de kop kan kosten is ontzettend moeilijk. Toch is het in Nederland ook niet gemakkelijk 

om vrijmoedig te spreken over het geloof. Er wordt namelijk van je verwacht dat je je geloof 

privé houdt. Dat eisten de leden van het Sanhedrin ook van Petrus en Johannes. Je hebt heel 

wat moed nodig om dan toch te spreken. De Geest wil daarbij helpen. In de gelezen tekst zien 

we dat Hij vrijmoedigheid geeft. Petrus en Johannes spreken vrijmoedig (4:13) door de Geest. 

Er wordt gebeden om vrijmoedigheid door de eerste gemeente (4:29). En ten slotte zien we dat 

de mensen vervuld worden door de Heilige Geest en daardoor vrijmoedig spreken over de 

boodschap van God. De Geest overwon telkens de angst van mensen. Hoe dan? De Geest liet 

voelen dat Christus meer macht bezat dan de leden van het Sanhedrin. De aarde beefde! Zo 

lacht God spottend om het woeden van de volken. En de volgelingen? Ze vonden de moed om 

te spreken over hun sterke Koning en Heer: Jezus Christus! Vraag de Geest om vrijmoedigheid, 

en Hij zal je laten voelen dat Hij groter is dan je angsten. 

  



Dinsdag: Een gevaarlijke Geest 

Tekst: Handelingen 5:1-11 

‘De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.’ 

 

Ik geniet ontzettend van de boeken van C.S. Lewis. Hij schreef ‘de kronieken van Narnia’. In zijn 

boeken verwijst hij ontzettend vaak naar Jezus en het evangelie. Het gaat over een leeuw, 

genaamd Aslan die telkens als redder van Narnia optreedt. Als mensen hem voor het eerst 

ontmoeten, stellen ze de vraag: ‘Is het wel veilig om dichtbij die leeuw te zijn?’ Ze kregen toen 

als antwoord: ‘Natuurlijk is een leeuw niet veilig! Hij is de koning! Maar Hij is gelukkig wel 

goed.’ 

Die typering van Christus is bijzonder treffend. Hij is namelijk het lam, maar ook de leeuw. Hij 

heeft zichzelf als een lam laten slachten aan het kruis voor jou, waardoor je zijn onuitsprekelijke 

goedheid ziet schitteren. Maar Hij is ook de leeuw. En als je in aanraking komt met een 

gevaarlijke leeuw, doe je er goed aan om zijn macht te respecteren. Je probeert hem niet te 

foppen of in de maling te nemen. Ook is het bijzonder onverstandig om onverschillig te zijn 

tegenover hem. 

Ananias en Saffira dachten dat ze misbruik konden maken van de goedheid van de Geest van 

Christus. Ze wilden roem hebben vanwege hun liefdadigheid en dachten de schone schijn voor 

God en zijn gemeente op te houden. Ze kwamen erachter dat er niet te spotten valt met het 

reddingswerk van Christus. Dat is dus ook de spannende kant van het christelijke leven sinds 

Pinksteren. We leven met de meest liefdevolle God, maar ook met de machtigste Koning in het 

universum. Heb dus ontzag voor Hem en laat Hem God en Koning zijn. Dan zal Hij voor je 

vechten als een leeuw. 

  



Woensdag: Een transformerende Geest 

Lezing: Hand. 6:8-15; Hand. 7:54-60 

‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ 

 

De Geest van God verandert mensen allereerst van binnenuit. Daarom lezen we ook telkens in 

Handelingen: ‘Ze werden vervuld met de Heilige Geest.’ Maar bij Stefanus zien we dat die 

transformatie langzamerhand naar buiten toe vorm krijgt. Stefanus spreekt beter en 

scherpzinniger dan ieder ander. Hij had een gezicht als van een engel. En door de Geest zag Hij 

de hemel geopend en Christus aan Gods rechterhand staan. Bijzonder is dat Stefanus Jezus ziet 

staan en niet ziet zitten. Jezus staat al klaar om hem tot zich te nemen. Dat bevestigt Stefanus 

en geeft hem nog meer moed. 

In het slot zien we dat hij zo door de Geest is veranderd, dat hij bijna de gedaante van Christus 

zelf aanneemt. Jezus zei aan het kruis: ‘Vader, in uw handel beveel ik mijn geest.’ Stefanus zegt: 

‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ Jezus zei: ‘Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij 

doen.’ Stefanus zegt: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ 

En toen stierf Stefanus als eerste martelaar van de kerk. 

Wat leer je hieruit? Dat de Geest jou zozeer kan opvullen en beïnvloeden dat je als mens totaal 

verandert. Je geest, je denken, je emoties en je lichaam krijgen de vorm van Christus. In die 

volgorde. Hoe kan je het voorbeeld van Stefanus volgen? Door te bidden om zijn Geest. God wil 

de transformatie alleen geven aan hen die daarom vragen. De Geest komt wel vaak in de vorm 

van wind, maar de Geest komt je niet aanwaaien. Als je echt op Christus wilt lijken en het 

prachtige leven met hem wilt, dan zal je er onophoudelijk om moeten bidden. Dan zal je 

merken dat je als een rups bent die zich ontpopt als een vlinder. Dan zal je bij het sterven 

Christus ook zien staan om je tot zich te nemen. Een rups kan niet vliegen, maar een vlinder 

wel. En daar ben je voor bestemd. 

  



Donderdag: Een onbeheersbare Geest 

Lezing: Hand. 8:9-25 

‘U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet 

oprecht.’ 

 

Op vakantie in een land die ik niet bij name zal noemen, hadden we onze auto geparkeerd waar 

het blijkbaar niet mocht. We hadden geen bon op de auto zoals in Nederland, maar er stond 

een politieagent te wachten tot we terug waren. We zouden een bon krijgen die behoorlijk 

hoog was. Maar we mochten ook de agent direct betalen voor de helft van het geld. Wat zou jij 

doen? 

Wij kwamen in aanraking met corruptie. Het is misbruik van macht voor eigen gewin. In het 

verhaal van Simon de magiër zie je hetzelfde gebeuren. Simon zag een geweldige macht door 

de Heilige Geest en hij wilde die macht voor zichzelf. Hij dacht dat de Geest een macht was die 

je kon beheersen. Maar de beweging die de Heilige Geest op gang brengt in Handelingen, is op 

geen enkele wijze te controleren. Niet door aardse macht, niet door geld en niet door 

vervolging. Zelfs niet door de discipelen. De Geest staat namelijk aan de leiding! Simon was dus 

bezig met de verkeerde vraag, namelijk: ‘Hoe kan ik de Geest gebruiken?’. 

De apostelen waren bezig met de vraag: ‘Hoe kan de Geest mij gebruiken in het koninkrijk van 

God?’. Zij waren degenen die gebruikt moesten worden. En de Geest wil alleen degenen 

gebruiken die integer zijn en oprecht. Zij die verlangen naar de genade van Christus. Degenen 

die nooit door hem gebruikt zullen worden, zijn corrupte en egoïstische mensen. De Geest laat 

zich niet omkopen. Hij blijft oprecht op het rechte spoor. Hij is gericht op zijn taak: verloren 

mensen thuis brengen in het koninkrijk van God. 

  



Vrijdag: Een voortdrijvende Geest 

Lezing: Hand. 8:26-40 

‘De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 

 

Mijn vader vertelde me eens dat hij in zijn pastoraat vaak de leiding van de Geest meemaakte. 

Hij was bijvoorbeeld eens aan het fietsen door zijn wijk, toen er plotseling bij hem opkwam om 

bij een bepaald adres langs te gaan. Het was het adres van een alleenstaande zuster. Hij belde 

aan. De deur ging open en de zuster sloeg van schrik haar handen voor de mond. Mijn vader 

schrok en vroeg: ‘Wat is er aan de hand?’. Ze zei: ‘Ach, dominee. Ik vroeg net in mijn gebed aan 

God of de dominee ook kon langskomen.’ Veel predikanten kunnen van soortgelijke 

gebeurtenissen getuigen. En dit geeft aan predikanten een enorme rust, want ze beseffen dat 

het niet van hen afhangt.  

Iets dergelijks maakt Filippus ook mee. De Geest drijft hem voort en Filippus komt op een plek 

die allang bewerkt en voorbereid is door de Geest. Hij hoeft alleen maar een luisterend oor te 

zijn. Filippus hoeft alleen maar mens te zijn op die plek en te getuigen van Christus.  

Als je jezelf voortdrijft in het leven, zal je vermoeid raken of overbelast. Maar als je jezelf voort 

laat drijven door de Geest, merk je dat het leven een stuk lichter is. Dat geldt voor predikanten, 

ouderlingen, diakenen, maar ook voor ‘gewone’ gemeenteleden. Bid maar eens een tijdje of de 

Geest je voort wil drijven op plekken waar Hij aanwezig is. Dan zal de onzichtbare Geest 

zichtbaar worden in zijn werk. 

  



Zaterdag: Een Geest die niet discrimineert  

Lezing: Hand. 10:23b-48 

‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen.’ 

 

Wat Lucas hier beschrijft is een opwekking onder de heidenen. Dit was werkelijk schokkend 

voor de Joden van toen, zoals je ook kunt lezen in Handelingen 11. Toch vertelt het iets 

wezenlijks over de Geest. Hij werkt buiten de scheidingslijnen die wijzelf hebben getrokken. Als 

we goed naar de wereldwijde kerk kijken, zien we dat dit inderdaad zo is. In Zuid-Korea was een 

opwekking van de protestantse kerk. Duizenden bekeerlingen! In oost-Afrika was een 

opwekking van de episcopale kerk: de Anglicaanse kerk. In Zuid-Amerika zijn het juist de 

charismatische kerken die voor een enorme opwekking zorgen. De Geest lijkt nooit op dezelfde 

manier te werken. Wat moet je daarvan zeggen? Dat de verschillen tussen de kerken niet 

uitmaken? Of dat we niet moeten staan voor onze eigen gereformeerde achtergrond? Totaal 

niet. Verschillen tussen kerken maken wel uit en een discussie kan je gerust voeren. Je mag ook 

trots zijn op je kerkelijke achtergrond. Maar besef wel het volgende: denk nooit dat de Geest 

niet buiten je kerk kan werken in andere kerkstromingen die anders zijn dan die van jou. Anders 

loop je de kans om het werk van de Geest te miskennen. Als je ziet dat de mensen Christus 

gaan erkennen als hun Heer en redder, zeg dan niet: ‘Dat kan ‘in die kringen’ geen echte 

bekering zijn’. Maar zeg: ‘Prijs de Heer en prijs het werk van de Geest, wiens werk mij compleet 

te boven gaat.’ Dan mag je blijven hopen dat de Geest ook jouw kerk zal gebruiken in zijn grote 

reddingsplan. 


