
KEEK-OP-DE-PREEK         08.06.14 
 

Op de eerste Pinksterdag zagen we vanuit Handelingen 2 welke verandering Petrus (en iedere kerkganger) ondergaat als 
de heilige Geest over hem komt. 
We zongen Psalmen Nu 145, Opwekking 334, 372, 464, 623 en EL 461. 

 
Als De Pinkstergeest over de gemeente uitgestort wordt, wat gebeurt er dan precies? 
Mensen veranderen.  
Ja, maar hoe dan? Iemand die bescheiden is, treedt die ineens op de voorgrond? Wordt iemand die rationeel is 
ingesteld ineens een gevoelsmens? 
Hoe ging dat bij Petrus? Hij is eigenlijk de enige die we echt in actie zien op de Pinksterdag en ook ruim daarvoor. 
 
Voor de Pinksterdag was Petrus haantje de voorste. Hij is ook als eerste door de Heer geroepen (Lukas 5 e.a.), die zijn 
naam toen meteen veranderde van Simon naar Petrus. 
Petrus zweert dat Jezus niet zal lijden en sterven. Jezus zegt dan dat hij áchter Hem moet gaan (blijkbaar liep hij Jezus 
voor de voeten). 
Petrus wil niet dat Jezus hem de voeten wast. Hij wil niet dat Jezus lijdt en hakt een soldaat zijn oor af. 
 
Wil Jezus deze driftkop bevrijden van zijn drift? 
Nee, opvallend genoeg behoudt Petrus zijn karakter. Maar de Geest breekt hem.  
Petrus huilt als hij Jezus verloochent. Maar hij staat er weer als de Geest van Jezus op hem neerdaalt: GEESTDRIFTIG. 
 
De Geest van Jezus zet het karakter van Petrus in het licht. Er zet zich een subtiele maar intense verandering door. 
Petrus aanvaardt de weg van het lijden van Jezus. Hij kan feilloos verkondigen waar Jezus mee bezig is. 
 
Niet dat het nu voortaan alleen maar excelsior gaat met Petrus. Hij gaat nog weleens onderuit. Hij reageert ouderwets 
driftig als Jezus hem duidelijk maakt dat hij voortaan ook onreine dieren mag eten (Hand.10). Hij huichelt als Joden hem 
aan tafel dreigen te betrappen met gelovigen uit de onreine heidenen (Gal.2). Het is dus lastig voor Petrus om weg te 
blijven uit zijn oude leven. Maar het nieuwe leven heeft hij gesmaakt en in zijn bediening kunnen verwerken. Wij 
hebben zijn getuigenis en zijn brieven. 
 
Hieronder enkele voorbeelden van hoe Gods Geest een karakter uit het donker kan halen. 
 

 

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders. 
 
1. Is er iets in deze Keek wat jou getroffen heeft? 
2. Vind je het jammer dat Gods Geest niet het karakter zelf aanpakt? 
3. Kun je je eigen karakter omschrijven? Ben je je bewust van een donkere en lichte kant? Komt je eigen 

waarneming overeen met die van de anderen uit je kring? 
4. Petrus kon nog terugvallen. Hoe vind je zo’n terugval? 
5. Ook een groep (kerk) heeft een karakter. Hoe zie je onze Ankergemeente in het licht van Gods Geest? 
6. Voor wie meer wil. 

a. Vergelijk eens de houding van Petrus t.o.v. lijden vóór en ná zijn bekering: Joh.18 en 1 Petrus (de hele 
brief). 

b. In Openb.2 (vertaling 1951) heeft de gemeente van Pergamum heel duidelijk één karaktertrek met twee 
gezichten. Denk daar eens over door. 


