
Voor de gebarentaalversie van deze Pinksterbrief zie 

https://www.youtube.com/watch?v=lTGTIcUxCr4 

 

Pinksteren: kado vol kracht 
 

Geloven is mooi.  

Want geloven betekent: 

God heeft zich verbonden met mij. 

Hij heeft me lief en leidt me. 

Hij aanvaard mij en vergeeft mij. 

Daarom wil ik Hem graag kennen, 

Hem dienen, liefhebben en eren. 

Ja, geloven is prachtig, toch? 

 

Maar om te geloven heb je ook veel KRACHT nodig om 

1. met je héle hart te vertrouwen op God. 

2. Jezus te volgen = om Zijn wil te doen. 

3. iedereen (ook je vijanden!) lief te hebben 

4. niet moedeloos te worden bij het zien van zoveel verschillende kerken 

5. te durven praten over je geloof met niet-/anders-gelovigen 

6. goed om te gaan met de teleurstellingen en tegenslagen die je meemaakt 

7. door te gaan met geloven, ook als je veel dingen niet begrijpt 

 

 

Als je gelooft in God en in Jezus zijn dit 7 dingen die je 

graag wilt, toch? 

Daarom probeer ik het ook. 

Maar … ik mis vaak de kracht. 

Soms het lukt wel. 

Maar vaak ook niet of maar een beetje. 

Gevolg: ik ben teleurgesteld en moedeloos. 
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Totdat… 

ik in de Bijbel las over Pinksteren: 

God gééft de Heilige Geest: VANUIT DE HEMEL! 

En niet een paar druppels. 

Maar een stortbui! 

En daarom maakt Hij ons VOL met Zijn kracht. 

Wat mooi! 

 

Dus wat moeten wij doen?  

− De moed opgeven? Nee. 

− Tevreden zijn met een gebrekkig leven? Nee. 

− Vol kracht het toch blijven proberen om te geloven? Nee, ook niet. 

Want wij zelf hebben niet de kracht om te geloven. 

Maar het mooie is: God gééft ons die kracht. 

Dus wat moeten we doen? Omhoog kijken naar de hemel. 

 

Wie zien we dan? 

Jezus, onze machtige Koning. 

Hij stierf voor onze zonden en overwon de 

dood. 

Zo keerde Hij terug naar de hemel. 

Hij maakt ons vol met Zijn Geest. 

En zo ontvang je alle kracht om 

7. te geloven, ook als je veel dingen niet 

begrijpt 

6. goed om te gaan met de teleurstellingen 

en tegenslagen die je meemaakt 

5. te durven praten over je geloof met niet-

/anders-gelovigen 

 

4. niet moedeloos te worden bij het zien 

van zoveel verschillende kerken 

3. iedereen (ook je vijanden!) lief te hebben 

2. Jezus te volgen = om Zijn wil te doen. 

1. met je hele hart te vertrouwen op God. 

 

Vraag daarom elke dag de Heere Jezus: 

vul mij met de Heilige Geest. 

En zeg tegen Hem: 

DankUwel voor de Heilige Geest. 

Want door Zijn kracht kunnen we geloven 

én blijven geloven.  

Alle eer aan God! 


