
Handelingen 19:2
Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt?

Er wordt wel eens gezegd: “wat je niet hebt, dat mis je niet”. Als het evenwel gaat om het inhoudelijke van de
vraag van Paulus in bovenstaande tekst, dan gaat deze uitspraak zeker niet op! Sterker, uit de context blijkt het
‘ontvangen van de heilige Geest’ een absolute noodzaak voor de gelovige. Paulus stelt die vraag bijna twintig jaar
na de allereerste uitstorting van de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag.

Dat het ontvangen van de Heilige Geest een plus is op geloven blijkt heel duidelijk in deze perikoop van
Handelingen 19. Nadrukkelijk suggereert de vraag van Paulus dat degenen die hij aanspreekt gelovig zijn. Dat
betekent dat hij de vraag stelt aan mensen die al in eerder stadium, tijdens verkondiging, door de Heilige Geest zijn
overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8), en van daaruit tot bekering zijn gekomen en het
eigendom zijn geworden van de Here Jezus Christus. De situatie hier doet denken aan die zoals opgetekend in
Handelingen 8:4-25. Op de boodschap van Filippus aangaande het Koninkrijk Gods en de naam van Jezus Christus
(vers 12) komen in Samaria velen tot geloof en laten zich vervolgens dopen. De apostelen in Jeruzalem ‘hoorden,
dat Samaria het woord Gods had aanvaard’. Hoe opmerkelijk wat dan volgt: [zij] zonden tot hen Petrus en
Johannes, die daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen.  W a n t  d e z e  w a s
n o g   o v e r  n i e m a n d  v a n  h e n  g e k o m e n…

Op dat moment, nog niet zolang na de eerste Pinksterdag, én op het tekstmoment, vele jaren na deze dag, wordt
eenzelfde zorg duidelijk: heeft de gelovige wel de vervulling in de Heilige Geest ontvangen - de belofte van de
Vader (zie Hand. 1:4 en 2:39). Het onderpand van de erfenis (Ef. 1:14). Is het toeval dat Paulus later aan Efeze
schrijft dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen niet toen, maar nadat (Griekse grondtekst) ze gelovig werden
(Ef. 1:13). Paulus spreekt daar van ‘verzegeld zijn’ met de Heilige Geest. In een tijd dat niet ieder kon lezen en
schrijven was een zegel in klei of in was, hét bewijs van eigendom. De vervulling in de Heilige Geest onderstreept
het eigendom zijn van Jezus Christus.

Zowel in Samaria als in Efeze werd de vervulling gekenmerkt door de uitingen (gaven) van Gods Geest. Zie
bijvoorbeeld ook in Handelingen 10:46 - juist de uitingen (gaven) waren daar voor Petrus de bevestiging dat Gods
Geest over hen was gekomen. Daar kwam de Heilige Geest ‘spontaan’ over ‘het huis van Cornelius’, maar in
Samaria en Efeze kwam Gods Geest tijdens handoplegging. Hoe Hij ook kwam of komt, de vraag is en blijft
zorgelijk actueel: hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwaamt. Hij hoort er bij! En dat is te allen
tijde een merkbaar gebeuren, je kunt het navertellen. U, jij ook? Zo niet, hoor Jezus’ woorden: hoeveel te meer zal
uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die Hem daarom bidden (Luc. 11:13), ofwel: ga nu nog op
de knieën en bid om de belofte van de Vader. De vervulling is een onontbeerlijke noodzaak, zeker met het oog op
deze tijd en de toekomst! Wie over deze zaak twist, bewijst in elk geval dat hij de vervulling nog mist!

Gebed
Om de vervulling met Uw Geest te kunnen ontvangen Vader, is het een absolute noodzaak te beseffen dat we niet
alleen erkennen dat we zondaar zijn en uitspreken U, Here Jezus te willen toebehoren en volgen, maar dat we ons
aan U overgeven om meegekruisigd te zijn. Pinksteren is immers nooit los te verkrijgen van Pasen! Per dag vraagt
de volheid van Uw Geest de houding: niet meer mijn IK maar Christus leeft in mij. Doordring ons, zeker in deze
eindtijd, van de noodzaak van de volheid van Uw Geest per dag! Neem mij, breek mij en vul mij! Om Jezus wil en
uit genade, amen.


