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Pinksteren: herstel – belofte - 
kracht 



Lezen: 

levend geloof 

!  Genesis 1:2 
!  Genesis 8:6-11 
!  Lucas 3:21,22 



meelezen 

levend geloof 

!  Genesis 1:1 In het begin schiep God de hemel en de 
aarde. 

!  2  De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag 
over de watervloed; en de Geest van God zweefde 
boven het water. 



meelezen 

levend geloof 

!  Genesis 8:6 ¶  En het gebeurde na verloop van veertig dagen dat 
Noach het venster van de ark, dat hij gemaakt had, opendeed. 

!  7  En hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen totdat het 
water van boven de aarde opgedroogd was. 

!  8  Daarna liet hij een duif van bij zich los om te zien of het water op 
de aardbodem afgenomen was. 

!  9  Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van haar voet; 
daarom keerde zij naar hem terug in de ark, want het water stond 
nog boven heel de aarde. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en 
bracht haar bij zich in de ark. 

!  10  En hij wachtte nog eens zeven dagen; toen liet hij de duif weer 
los uit de ark. 

!  11  En de duif kwam naar hem toe tegen de avond; en zie, er was 
een afgebroken olijfblad in haar snavel; daaraan merkte Noach 
dat het water op de aarde afgenomen was. 



meelezen 

levend geloof 

!  Lucas 3:21 En het geschiedde, toen al het volk 
gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het 
bidden was, dat de hemel geopend werd, 

!  22  en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in 
lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een 
stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, 
in U heb Ik Mijn welbehagen! 

!  23  En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij 
Zijn dienstwerk begon. 



Herstel & Voorbereiding 

levend geloof 

!  De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag 
over de watervloed; en de Geest van God zweefde 
boven het water. 



raaf 

levend geloof 

!  7  En hij liet een raaf los, die heen en weer bleef 
vliegen totdat het water van boven de aarde 
opgedroogd was. 
!  Raaf = onrein dier, aaseter, zwart van kleur 
!  Beeld van onze vleselijke natuur, voelt zich thuis in de wereld 



Belofte en hoop 

levend geloof 

!  Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte 
van haar voet; daarom keerde zij naar hem terug in 
de ark, want het water stond nog boven heel de 
aarde. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht 
haar bij zich in de ark. 

!  En de duif kwam naar hem toe tegen de avond; en 
zie, er was een afgebroken olijfblad in haar snavel; 
daaraan merkte Noach dat het water op de aarde 
afgenomen was. 



duif 

levend geloof 

!  En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en 
Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat 
de hemel geopend werd, 

!  22  en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in 
lichamelijke gedaante als een duif. 



kracht 

levend geloof 

!  Lucas 4: 1 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde 
terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de 
woestijn geleid, 

!  14 En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug 
naar Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde 
zich door heel de omgeving. 

!  15  En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd 
door allen geprezen. 


