
 

 

Frequently Asked Questions (FAQs) 

Vandaag vieren we Pinksteren! Afgelopen weken hebben we ter voorbereiding hierop de vaak gestelde vragen 

(Frequently Asked Questions (FAQs)) over de doop in de Heilige Geest behandeld. We hopen dat eventuele 

onduidelijkheden hierdoor zijn opgehelderd en de weg nu vrij staat om vol te worden van de Heilige Geest! In 

dit laatste deel van de FAQs willen we dan ook ingaan op de vraag hoe je de doop in de Heilige Geest kunt 

ontvangen. Ook zullen we ingaan op wat precies de Pinksterbeweging is. Want Pinksteren zet je in beweging!

  

FAQ#9: Hoe kan ik de doop in de Heilige Geest te ontvangen? 

Allereerst is het goed om te beseffen dat de doop in de Heilige Geest een gave is die we uit genade ontvangen. 

Dit betekent dat we er niets voor kunnen doen (Gal 3:2). Vaak denken mensen dat ze nog niet ver genoeg zijn 

in het geloof of hun geestelijke ontwikkeling. Maar als het van ons afhangt, zullen we er nooit klaar voor zijn. 

We kunnen de Heilige Geest alleen ontvangen door ons geloof in Jezus Christus: Zo zouden door hem alle volken 

delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen (Gal 

3:14 NBV). Het is een belofte van de Vader voor al zijn kinderen. Daarom vroeg Paulus aan een groep discipelen 

in Efeze: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Ze antwoordden: 'Nee, we hebben zelfs 

niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.' (Hand 19:2 NBV). Misschien geldt voor jou hetzelfde als 

voor de discipelen in Efeze en vormt onwetendheid of een verkeerd begrip van de doop in de Heilige Geest 

een blokkade om deze te ontvangen. Wat we verder lezen in dit Bijbelgedeelte is daarbij ook van belang: Hij 

vroeg: 'Hoe zijn jullie dan gedoopt?' 'Met de doop van Johannes,' antwoordden ze. Daarop zei Paulus: 'Johannes 

doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene 

die na hem kwam, in Jezus.' Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, 

en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen 

spreken en profeteerden (Hand 19:2-6 NBV). We lezen hier dat de discipelen de Heilige Geest ontvingen nadat 

ze waren gedoopt in water in de Naam van Jezus om zo te worden verenigd met de dood, opstanding en het 

eeuwige leven van onze Heer Jezus Christus (Rom 6:3-5). Ondanks dat ze al door Johannes waren gedoopt, was 

dit blijkbaar toch een belangrijke stap om de Heilige Geest te ontvangen. Hoewel de Bijbel ons niet leert dat je 

de doop in de Heilige Geest alleen kan ontvangen wanneer je na je bekering eerst gedoopt bent in water, kan 

het wel een obstakel vormen wanneer dit niet het geval is. Ook Petrus geeft een duidelijke instructie: 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 (Hand 2:38 HSV). Misschien heb je na je bekering zelf de bewuste keuze 

gemaakt om je te laten dopen in water, maar ben je nog niet gedoopt in de Heilige Geest. Dan is het belangrijk 

om er expliciet om te vragen in het vertrouwen dat God je deze gave wil geven. Jezus heeft immers gezegd: Als 

jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel 

dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.' (Luk 11:13 NBV). Blijf na dit gebed niet afwachten 

maar handel in geloof dat je de heilige Geest daadwerkelijk hebt ontvangen. Doe je mond open en begin 

gewoon te spreken wat de Geest je ingeeft. Waar het om gaat is dat we ons in vertrouwen overgeven aan God, 

zelfs wanneer we daar met ons verstand niet bij kunnen. En als je het in het begin nog vreemd vindt klinken, 

bedenk dan wat Jesaja hierover heeft geprofeteerd: Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal Hij 

tot dit volk spreken (Jes 28:11 HSV). Het is ook niet vreemd als het nog niet gelijk heel vloeiend gaat en je in 

eerste instantie nog veel in herhaling valt, want een nieuwe taal leren is een kwestie van oefenen. Probeer het 

als je alleen thuis, op de fiets of in de auto bent. Als we tot slot nog even verder lezen in Handelingen 19 zien 

we dat Paulus de discipelen in Efeze, nadat zij waren gedoopt in water, de handen oplegde en voor hen bad. 

Op dat moment ontvingen zij de doop in de Heilige Geest. Hoewel ook het opleggen van handen niet strikt 

noodzakelijk is voor het ontvangen van de doop in de Heilige Geest, zien we in Handelingen dat in drie van de 

vijf gevallen dit door gebed met oplegging van handen gebeurde. Dus als je verlangt naar de doop in de Heilige 



 

Geest is het zeker aan te raden om voor je te laten bidden en je daarbij de handen op te laten leggen. Kom 

hiervoor na de dienst gerust naar voren!  

 

FAQ#10: Wat is de Pinksterbeweging? 

De doop in de Heilige Geest werd al aangekondigd door Johannes de Doper (Mat 3:11). Jezus doopte niet met 

water, dat deden alleen zijn discipelen (Joh 4:2). Hij is namelijk degene die doopt met de Heilige Geest. Die tijd 

was echter nog niet aangebroken toen Hij nog op aarde was (Joh 7:38-39). Maar met Pinksteren was het zover 

en begon een nieuwe fase in het plan van God (Hand 2:1-4), die tot op de dag van vandaag voortduurt (Hand 

2:16-18). Toch is het belang en de impact van Pinksteren sinds de eerste gemeente in het Nieuwe Testament op 

de achtergrond geraakt. Terwijl de jonge kerk nog maar net begon te groeien en te ontwikkelen naar een meer 

centraal geleide organisatie onder leiding van de bisschoppen, waren er al in de derde eeuw na Christus groepen 

christen die vonden dat “de grote kerk” begon te verslappen en te verstarren. Zij zochten naar de vrije werking 

van Gods Geest. Echter toen de kerk na de bekering van keizer Constantijn in de vierde eeuw na Christus de 

staatskerk van het Romeinse Rijk werd, werd deze steeds strakker georganiseerd en aangestuurd. Hoewel de 

verspreiding van het christendom hierdoor een vlucht nam, raakte de kerk de uitstorting van de Heilige Geest 

als levende en voortdurende ervaring kwijt. Daarmee verloor de kerk de kracht van de Heilige Geest met al zijn 

bovennatuurlijke gaven, wat zo kenmerkend was voor de eerste gemeente. Pas in het begin van de 20e eeuw 

kwam hier verandering in toen in de Verenigde Staten een voorganger van een Methodisten gemeente (Charles 

F. Parham) zich met de studenten van zijn Bijbelschool ging toeleggen op een grondige studie van de Bijbel naar 

bovennatuurlijke kracht van de eerste gemeente. Zo kwamen zij tot de conclusie dat de bovennatuurlijke kracht 

was terug te voeren op de doop in de Heilige Geest. Op grond van de Bijbel baden zij in geloof om gedoopt te 

worden in de Heilige Geest. Parham en een aantal van zijn studenten ontvingen toen de Heilige Geest en spraken 

in tongen. Parham kwam in contact met William Seymour (een donkere predikant die vanwege zijn huidskleur 

niet werd toegelaten in de traditionele kerk en daarom een 

eigen gemeente vestigde in de Azusa Street van Los Angeles) 

die ook de doop in de Heilige Geest ontving. Daar ontstond in 

1906 een opwekkingsbeweging waarin de doop met in Heilige 

Geest centraal stond. Tijdens deze zogenaamde Azusa Revival 

ontvingen gedurende drie jaar duizenden mensen de doop in 

de Heilige Geest. Dit was het begin van de Pinksterbeweging. 

In het begin werd deze beweging nog weggezet als een sekte, 

maar vandaag de dag beslaat de Pinksterbeweging volgens de 

World Christian Database al een kwart van alle christenen en 

zij blijft groeien. Inmiddels zijn er vele stroming en vertakkingen die nauw verwant zijn met de Pinksterbeweging 

en de levende ervaring van Pinksteren kennen door de doop in de Heilige Geest en de gaven van de Geest, zoals 

het spreken in tongen, profetie, wonderen en genezingen. Tezamen worden deze stromingen aangeduid als de 

charismatische beweging. Binnen alle hoofddenominaties van het christendom, waaronder de traditionele 

protestantse kerken en de Rooms Katholieke kerk bevinden zich inmiddels charismatische stromingen. En ook al 

zijn er verschillende stromingen met uiteenlopende theologische doctrines binnen de charismatische beweging, 

over het belang en impact van de doop in de Heilige Geest wordt niet getwist. Dit biedt hoop voor ware eenheid 

binnen het Lichaam van Christus, want de Geest maakt één: Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor 

één lichaam geworden (1 Kor 12:13 NBV). Immers onder leiding van de Heilige Geest komen wij allen uit bij 

dezelfde bestemming, Jezus Christus! Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt 

gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad (Joh 17:23 NBV). De wereld moet weten wie Jezus is! En net 

zoals voor de discipelen in Handelingen geldt ook voor ons: wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen 

jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de 

aarde.' (Hand 1:8 NBV). Pinksteren zet je in beweging! 

Heb je de FAQs van vorige weken gemist? Meer weten over Pinksteren en de doop in de Heilige Geest?  

• Lees dan verder op www.komenzie.nl/pinksteren.  

• Heb je vragen? Stel ze aan je Connectleider of iemand van het Leidersteam! Of stuur een email naar: 
onderwijs@komenzie.nl  

http://www.komenzie.nl/pinksteren
mailto:onderwijs@komenzie.nl

