We ontdekken dat de het lijden en sterven van Jezus grote impact had op
Zijn discipelen. Het was zo anders gegaan dan ze verwacht hadden.
Dat geldt ook voor Zijn opstanding.
Terwijl Jezus had gezegd dat Hij op zou staan uit de dood, ontdekken we in
Lukas 24 verwarring als Jezus aan hen verschijnt.
Was het Jezus echt? Of was het een geest? Vol geduld en liefde overtuigt
Jezus hen dat Hij het echt, lichamelijk, is.

Hoe het verder ging
na Pasen
Met Pasen gedenken én vieren we: Jezus, gestorven aan het kruis,
voor onze zonden, overwon de dood!
Maar hoe ging het verder?

Een bemoediging voor ons… u, jij, mag je levens- en geloofsvragen eerlijk
aan Jezus voorleggen: “Heere, ik wil geloven, maar…“
Bij Hem zijn je vragen veilig. En…, Hij wil ons verder leiden door dit leven,
op weg naar Zijn eeuwige toekomst.
Dat deed Jezus ook bij Zijn discipelen. Vanuit de Schriften, (voor ons het
Oude Testament), laat Jezus zien dat Hij vervuld heeft, wat daarin
geschreven stond.
Wat het doel daarvan was? Jezus zegt het: Zo moest de Christus lijden en
uit de doden opstaan op de derde dag.
En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden
gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.
Het zijn de discipelen van Jezus die dat als eerste mogen doen. Als oog- en
oorgetuigen van wat Jezus op aarde heeft gedaan en gezegd.
Ze moeten niet meteen aan de slag. In de veertig dagen voor Jezus’
terugkeer naar de Hemel, kregen ze nog verder onderwijs. Daarna zouden
ze met hun werk mogen beginnen als ze ‘met kracht uit de hoogte bekleed
zouden zijn.’

Dat gebeurde op het Joodse Pinksterfeest Het feest van de oogst en het
ontvangen van de levenswet van God.
Op de dag van dát feest ontvangen de discipelen de Heilige Geest.
Door die Geest mogen ze getuigen van Jezus.
Voor veel van de hoorders was het schrikken om wat ze van Petrus
hoorden over Jezus. Niet lang geleden hadden zij geroepen: “Kruisig Hem!”
Nu ontdekten ze hoe verkeerd ze waren geweest.
Maar toen mocht Petrus spreken: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt
worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u
zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en
voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze
God, ertoe roepen zal.
3000 mensen kwamen op die eerste nieuwe Pinksterdag tot geloof
Gods roepstem komt ook vol ernst tot u, tot jou! Vanuit Zijn Liefde.
Wie je ook bent, wat er ook in je omgaat en achter je ligt...
Bid of Hij ook u, ook jou door Zijn Woord en Heilige Geest de weg wil
wijzen vanuit de duisternis naar het licht.
Wij wensen u en jou de Geest van Pinksteren toe!

Lees hierbij uit de Bijbel
Lukas 24, Pasen en Jezus’ verschijningen;
Handelingen 1 vers 1 t/m 14, Jezus’ Hemelvaart
Handelingen 2, het Pinksterfeest.
Geen Bijbel? Op deze site staat een link naar de complete Bijbel.

Wie de (online) samenkomsten in de Plantagekerk wil volgen kan terecht
op www.hhg-schiedam.nl
Reacties, vragen zijn welkom!

