
Preek over: 1 Joh 5:12 (over Pinksteren)  

Gehouden in Enkhuizen 27/5/07 en  Dronten 3/6/2007. 

 

Schriftlezingen:  Efeziërs 4:1-6 

Romeinen 8:1-14 (sta nadrukkelijk stil bij vs 4. Dit is 

realiteit vanwege ‘Christus (of de Geest) in ons’, die de 

wet in ons hart schrijft, in ons bloed legt – daarom wordt 

vs 4 werkelijkheid!) 

Galaten 2:19-21 (echt leven voor God – ‘Jezus in ons’ of 

‘de Geest in ons’ - dat merk je!). 

1 Johannes 5:1-12 

 

Tekst: 1 Johannes 5:12   
Na de preek bv zingen: Opw 126 (Jezus vol liefde) of Ps 86:4 of Opw 124 (Ik bouw op 

U, mijn schild en mijn verlosser) 

 

Veel mensen vinden Pinksteren vaag en ongrijpbaar. 

Dat Pinksteren belangrijk is, zal geen christen ontkennen. 

Maar waar gaat het nou om? En … ben ik / zijn wij nu vervuld vol of niet? 

Dit soort vragen schreeuwen om een helder en concreet antwoord. 

De antwoorden mogen voor niemand vaag blijven. 

God wil dat Pinksteren kraakhelder is, zelfs voor buitenstaanders. 

Ik wil in deze preek een paar heldere antwoorden geven. 

Eén preek kan niet alles vertellen, maar genoeg om te weten waar het om 

gaat. 

 

Thema: Wat is Pinksteren? Wat is vol zijn van de Pinkstergeest? 
 

1 Joh 5:12 klinkt heel simpel. Maar hebt u Jezus? Hoe weet u dat? Waar 

merk je dat aan? Waar ‘heb’ je Jezus dan?  

Uiteraard in je hart – in je binnenste. En je merkt het als je begint te doen als 

Hij (je wordt één met Hem, Hij in jou). 

 

Daar willen we allereerst bij stilstaan. 

We kijken naar Handelingen om zo weer bij onze simpele tekst te komen in 

de hoop dat die nog eenvoudige wordt. 

Handelingen vertelt ons over Pinksteren. In Handelingen 2 worden de 

volgelingen van Jezus vervuld met de Geest. Dat is leerzaam – juist omdat 

we de mannen die vervuld worden met de Geest al kennen - uit die drie jaren 

vóór Pinksteren, toen zij met Jezus mochten omgaan en optrekken. 



We weten iets van hun reacties op Jezus; van hun zwakheden en gebreken, 

hun eigenwijsheden en zonden.  

Nou, Pinksteren bewerkte bij hen een grote verandering, een ommekeer. 

Niemand zal dat ontkennen. Ze werden echt ‘geheel nieuwe mensen’. Zijzelf 

en anderen zeiden: ‘zie het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen’ (2 

Cor 5:17).  

 

Wat is nou Pinksteren? Wat is nou vervuld zijn met de Pinkster-geest? 

(3 punten) 
 

1. Pinksteren betekent dat de Here Jezus echt in je komt wonen.  
Dat is méér dan de discipelen óóit hadden beleefd. Ze hadden drie jaren met 

de Here Jezus geleefd, met Hem gepraat, Hem bezig gezien, Hem 

aangeraakt, met Hem gegeten, enz, enz. Jezus heeft hen onderwezen en 

gevormd als zijn leerlingen. Hij leerde hen wat het is echt te leven voor God. 

Maar … wat was het effect?? 

We lezen daarvan. Ze waren grotendeels gebleven zoals ze waren: weinig 

veranderd. Ook al had Jezus er vaak over gesproken dat het niet ging om hun 

eer of positie – toch waren ze zelfs op de laatste avond nog bezig met de 

vraag: wie van hen toch wel de belangrijkste was. U weet wel - toen gaf 

Jezus hen nog dat voorbeeld van de voetwassing (Joh 13). 

Waarom waren ze ondanks alle onderwijs van Jezus toen nóg van die 

onveranderde mensen? 

Het antwoord is:  Jezus was voor hen altijd nog iemand buiten hen gebleven 

(een uitwendige Jezus). Hij werkte van buitenaf aan hen met zijn woorden 

en voorbeelden. Maar … dat bleek echt niet genoeg. 

Nou kijk - met Pinksteren is het volkomen anders geworden. 

Jezus daalde neer in/met de Geest en werd nu hun inwendige Jezus. Hij 

kwam in hun innerlijk en vulde hun hart met zijn leven, met zijn liefde en 

moed. Hij werd hun innerlijke levensbron/kracht/bezieling. En ineens werd 

wat Hij gezegd had (bv in de Bergrede) niet meer onhaalbaar en waren zijn 

opdrachten niet meer te hoog. Alles werd anders. Nu konden ze het en 

durfden ze wel. 

Jezus had het ook beloofd: Ik laat jullie niet als wezen achter, maar Ik kom 

tot jullie, ik zal ‘in jullie’ zijn! (Joh 14:18-20,23). ‘Ik in jullie en jullie in 

Mij’. Vreemde woorden. Wie begreep het, toen Hij die woorden sprak? 

Niemand. Maar … nu … nu blijkt … dat Hij dat heel letterlijk bedoelde! 

Wie had dat gedacht???  

Lees nu 1 Joh 5:12 nog eens: …. 
Dat is dus inderdaad letterlijk beslissend sinds Pinksteren. 



Dit is de kern van Pinksteren – en dit verklaart al het bijzondere van de 

Pinksterdag en wat er daarna gebeurde. Jezus de Gekruisigde, die nu in de 

hemel is en alle macht heeft, is ‘in hen’, ‘één met hen’! 

De Heilige Geest overtuigt hen daarvan, zodat ze het nu geloven! Begrijp je 

nu dat ze op Hem gaan lijken in al hun doen en laten? Vanzelf! Dat is niet 

meer te hoog gegrepen. Ze kunnen het, dankzij de helpende Jezus in hen – 

door het geloof in Hem (vertrouwen op Hem). Lees Handelingen en alle 

brieven in het NT.  

De Pinkstergeest bewerkt de blijvende aanwezigheid van Jezus – op een 

innige manier. Dat kan alleen God bewerken: inwoning in ons hart. En ook 

dat ze het geloven. Daardoor verandert alles. ‘Niet ik leef’, zegt Paulus, 

‘maar Jezus leeft in mij’ (Gal 2:20). Jezus en ik – een eenheid – ja, dat is 

waar ook - daar hadden ze Jezus heel intens om horen bidden en smeken in 

het hogepriesterlijk gebed vlak voor zijn gevangenname (Joh 17:20ev). 

Dus Jezus, die drie jaar lang dichtbij hen was geweest - kwam nu met zijn 

overwinningskracht in hen om hen te helpen. Hij vult hen en werkt in hen. 

I.p.v. een uitwendige Jezus naast zich, kregen ze de inwendige Jezus in 

zich!  Dat is Pinksteren! De Geest liet het hen merken en vanaf nu 

geloofden ze dat ook echt.  

Nu is 1 Joh 5:12 al een stuk begrijpelijker. 
 

2. 

Maar wat is nu het eerste merkbare gevolg als Jezus in je komt? 

Als Jezus in je is, die sterker is dan Satan (overwinnaar van Golgotha); 

sterker dan alle verleiding; sterker dan de dood – als deze Jezus in je komt? 

Met zijn overwinningskracht? Wat is dan het gevolg? 

Nou, kijk naar de discipelen op en na de Pinksterdag: 

Met de Pinkstergeest maakt Jezus zijn volgelingen moedig en al heiliger 

of al rechtvaardiger (= rechtvaardiger in hun manier van leven).  
 

Weet u nog hoevaak Jezus in die drie jaren zijn discipelen moest corrigeren 

– op vele punten – ik noemde al het punt van hun eergevoel en rivaliteit. 

Hoe vaak moest Jezus ze niet weer tot de orde roepen als ze weer bezig 

waren met die vraag ‘wie toch wel de belangrijkste van hen was’. Dat was 

de zonde van hoogmoed. Vaak ruzieden hier wat over - zelfs nog op de 

avond voordat Jezus gevangen genomen werd. Nederigheid was niet hun 

sterkste kant. Alle onderwijs van Jezus leek niet te helpen, zo diep zat hun 

trots, of het denken ‘dat je toch iets moet zijn of het moet verdienen’. Die 

zonde was zo taai dat de uitwendige Jezus hen daar niet van kon bevrijden. 

Van ziekten bevrijdde Hij allerlei mensen wel. Maar van de veel taaiere 



geestelijke ziekte, van de zondemacht nog niet. Dat kon pas echt na 

Pinksteren – dan komt Hij in je en schrijft Gods wet in je hart!  

 

Vervulling met de Pinkstergeest verandert je van binnen. De nederige Jezus 

komt in je en wordt jouw leven – dan verdwijnen trots en eerzucht pas echt 

en word je een nederig mens. Hij reinigt ons van binnen. Kijk en dan zie je 

dat de discipelen zich echt onderwerpen aan de wil van God. Ze willen nu de 

minste zijn – net als Jezus – want Jezus zelf beheerst hen: ze zijn vol van de 

gezindheid van Jezus. Hij is hun leven. Door Pinksteren werd alles anders. 

Je ziet ze opstaan – op die Pinksterdag. Als God wil dat we gaan preken 

midden op straat – dan doen we dat. Als God wil dat we risico lopen om 

gevangen genomen te worden en gegeseld te worden – dan nemen wij dat 

risico. Wij blijven getuigen van Jezus, wat er ook gebeurt. Wij willen 

eventueel ons leven geven voor Jezus en zijn koninkrijk. Wij willen de 

zonde niet – net als Jezus. Liever sterven dan zondigen – net als Jezus. 

Kijk dat is HET gevolg van de vervulling met de Pinkstergeest. 

Nu weet je of je vol bent van de Pinkstergeest! Dat is niet iets vaags. 

Dit geschenk wil Jezus u/ons allen geven. Dat zegt en belooft Pinksteren! 

En dat vraagt geloof. Hij, die bereid was te sterven voor God en 

medemensen - Hij in ons! 

Hij die z’n leven er voor over heeft om zonden weg te doen – Hij in ons! 

Liever sterven dan zondigen – Hij in ons! 

Overwinnen van angsten en zorgen – Hij in ons. 

Liever risico lopen dan je mond houden over God – Hij in ons.  

Dat is vervulling met de Geest. Geloof dat Hij dit doet bij iedere christen. 

Bidt om dit geloof (ja ook in Pinksteren). Hier behoort iedere christen om te 

bidden. Want dit is het grote geschenk wat Jezus je geeft: Zichzelf. Hij in 

jou. Helemaal en al meer. 

1 Joh 5:12 is absoluut waar en het is ook concreet merkbaar! 

Laten we 1 Joh 5:12 nog eens lezen: …...  

Je merkt het als je jezelf hoort praten en als je anderen hoort praten. 

M’n br/zr, geloof dit geschenk van Jezus en overwin door Hem zonden en 

groei door Hem in heiligheid.  

Zoek dit sterke geloof en u zult vinden; bidt en u zult meren dat Hij in u is – 

zo worden we vol van Jezus – en dus heiliger. 

Dan weet je al zekerder of je Hem hebt of niet (of je ‘Hem in je hebt’ of niet; 

of je ‘het leven’ hebt of niet). Door te wandelen in dit geloof. 

 

3. 

Met de Pinkstergeest maakt Jezus je echt merkbaar vol van liefde en 

kracht. 



Kijk - de discipelen die vroeger zo bang waren (waar waren ze gebleven 

toen de vijanden Jezus kwamen arresteren?). Op Pinksteren - middenin dat 

vijandige Jeruzalem getuigen ze gewoon op straat. Ze durven te zeggen waar 

het op staat! Je verbaast je ook daarna steeds weer over hun moed. Zij, die 

vroeger vaak zo bang waren voor hun eigen hachtje of hun eigen eer – net 

als wij. Wat is er gebeurd? Hoe durven ze? 

M’n br/zr, er is maar één antwoord: Jezus. De Pinkstergeest bracht Jezus in 

hen. En toen gingen ze kijken net als Jezus. Met liefde voor hun naasten. En 

die liefde is sterker dan angsten – net als bij Jezus – liefde maakt je sterk. 

Liefde drijft hen tot getuigen. Want bij Jezus is leven, geluk en toekomst te 

vinden – dat zien ze nu net als Jezus – ja ook voor die vijanden – je krijgt ze 

lief. 

En liefde durft de waarheid te zeggen, ook als het moet scherp; tot redding. 

Jezus in hen – dat is hun kracht. 

Jezus in hen – dat betekent zijn sterke liefde in hen. Dat is ook de kracht van 

de gemeenschap der heiligen – lees Hand 2 en daarna – het viel op - ze 

hadden alles gemeenschappelijk – alles voor elkaar over – niets kon hun 

relaties verstoren. Niets lieten ze tussen hen in komen. Als er wat was 

praatten ze het uit! Zo is dat als je vol bent van de Pinkstergeest. Dan heerst 

de mentaliteit van Jezus. Zie hoe lief ze elkaar hebben. Aan jullie liefde 

onderling zal de wereld kunnen zien dat jullie volgelingen van Mij zijn, zei 

Jezus (Joh 13:35). En zo was het en is het. Als je Jezus niet in je hebt of het 

niet echt gelooft, dan heb je het leven niet en is er zomaar onderling 

geharrewar in de kerk; dan gaan we zomaar over elkaar klagen ipv elkaar 

opbouwen. En dan worden muggen olifanten en ontstaat er zomaar een wat 

vervelende sfeer. 

Hoe vaak was er vroeger niet verdeeldheid of geruzie onder de discipelen 

geweest. 

Maar dankzij de vulling met de Pinkstergeest werd het allemaal anders. 

 

Een liefde zo sterk – sterker dan welke liefde ook - heerste. Jezus had het 

erover gehad: ‘Alleen als je Mij liefhebt boven vrouw en kinderen en boven 

al je bezit en boven je eigen leven, kun je mijn discipel zijn’.  

En de discipelen dachten toen: dat kan nooit. Net zoals velen vandaag 

zeggen of denken: ‘Dat kan geen mens! Wie kan ooit zo liefhebben’? En 

inderdaad: zo’n liefde is bovennatuurlijk, voor ons onmogelijk en irreëel!! 

Maar toen kwam de Pinkstergeest, en ze beleefden dat het wel kon. Want 

Jezus was nu hun leven; zijn bovennatuurlijke liefde was nu hun liefde. En 

om te getuigen van het koninkrijk van God en verlorenen te redden waren ze 

bereid risico’s te lopen en eventueel alles op te offeren en zelfs te sterven. 

Net als Jezus. Dat belooft Pinksteren. Dat wordt / is jouw mentaliteit als je 



gelooft in Pinksteren. Dan ga je met Jezus leven en ga je vol worden van de 

Pinkstergeest. Het kvG is dan neergedaald in je hart: Jezus zelf! Hij in jou en 

jij in Hem. 

 

M’n br/zr: Pinksteren is echt niet vaag en ongrijpbaar. De gave van 

Pinksteren was toen helder en ervaarbaar midden in het vijandige Jeruzalem. 

De gave van Pinksteren is ook vandaag helder en werkelijkheid midden in 

ons vrij goddeloze Nederland van vandaag.  Die sterke liefde, zoals in Jezus 

was, ook toen Hij vrijwillig aan het kruis ging – in jou en u en in mij. 

M’n br/zr, heb je Jezus lief boven alles? In je woorden, maar ook in je 

keuzen, in je spreken, in je omgaan met geld en goed? Dat is het koninkrijk 

van God vandaag – het begint in jou/mijn hart – in ons leven! 

Vol zijn van Jezus – in vuur staan, leven voor Hem – liever onrecht of 

verlies lijden dan ontrouw zijn - dat is vol zijn van de Pinkstergeest. Dat 

belooft Jezus te bewerken – dat is de gave van Jezus sinds Pinksteren. Ook 

voor vandaag. 

En we voelen allemaal aan dat de eerste vraag is: geloof ik dit? O God, ik 

geloof maar kom mijn kleingeloof te hulp! Bidt om die hulp. 

Want elke dag zijn er weer situaties waarin we zomaar bang en bezorgd 

worden en we het Pinkstervuur kwijt dreigen te raken: “Oh Heer, vul me, 

help me vandaag te leven en te reageren zoals U; zodat mensen merken dat 

U echt in mij leeft. Laat mij zo een getuige zijn van U. Niet ik leef, maar U 

leeft in mij” (Gal 2:20). 

Wie Jezus heeft, heeft het leven. Wie Jezus niet heeft, heeft het leven niet! (1 

Joh 5:12).  

M’n br/zr, jongens en meisjes, zoekt en je zult het vinden, ontvangen. 

Geloof het Pinksterevangelie de Gekruisigde Jezus wil ons echt vol maken 

van Hem en zijn liefde en trouw. Geloof dat die liefdeb en trouw in je 

beschikbaar zijn en leef door dat geloof. Zo maakt Hij ons tot levende 

getuigen van Hem – door zijn Geest. 

 

Laten we de preek afsluiten met het gebed dat Paulus bidt voor de gelovige 

Efeziërs en voor de hele kerk (het staat in Efeze 3:14-21 – ik heb het  

omgezet zodat het ook ons gebed is): 

“Vader, U die Heer bent over alles in de hemel en op de aarde – wij buigen 

ons voor U. En wij vragen U: wilt u vanuit uw heerlijkheid ons innerlijk 

sterk maken. Wilt U ons kracht schenken door Uw Geest, zodat door ons 

geloof Christus kan gaan wonen in onze harten. Zo zullen we geworteld en 

gefundeerd blijven in de liefde. Zo zullen we met alle heiligen al meer de 

lengte, breedte, hoogte en diepte van uw liefde leren kennen uit 



ondervinding: de liefde van Christus die groter is dan wij beseffen. En zo 

zullen wij al meer volstromen van Uw volkomenheid en heiligheid. 

Here God, U die in ons werkt met uw reinigende en bezielende kracht – U 

die in staat bent veel meer te doen dan wij vragen of bedenken, U komt de 

eer toe in heel de kerk, nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 


