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De Geest, de volheid in Christus, het ontvangen 
van de heerlijkheid van God en het onszelf aanbie-
den aan Hem zijn vier elementen die onlosmakelijk 
aan elkaar zijn verbonden. De Geest voert ons naar 
Christus en Christus geeft Zichzelf als Zijn reactie 
op onze overgave aan Hem. Vervuld worden met 
de Geest en opgaan in Hem veronderstelt de bele-
ving dat ik iets mis en dat Hij dat gemis aanvult. Dat 
doet Hij met Zichzelf, want de Geest is gericht op 
Christus. Dat is opwekking! En waar Pinkstervuur 
brandt, brandt Christus en gaan we spontaan over-
vloeien. Lofprijzing is dan niet beperkt tot het half 
uur van aanbidding tijdens de dienst, maar uitge-
breid tot levensstijl. 
De hemelse wijn maakt de tongen los. We schaam-
den ons eerst voor het Evangelie, maar nu dringt 
de liefde van Christus ons en verkondigen wij deze 
liefde. We worden dronken in Christus. We worden 
dronken in Zijn liefde. Dat mag, want de Geest wil 
uitbundigheid. "Ik ben gekomen, opdat zij leven 
hebben en overvloed hebben" (Joh. 10:10b). Dat 
schenkt de Geest (van God). Het is ook de Geest 
Die ervoor zorgt dat deze overvloed naar buiten 
komt: "Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof 
en met Uw heerlijkheid, de hele dag" (Ps. 71:8). De 
Geest doet ons aan God genoeg hebben. Zodat we 
echt voldaan zijn. Zodat we gaan zitten en met 
vrede in vreugde opgaan in de glorie van God. 
Dat is niet slechts een mystieke roes, want daarin 
ligt het gevaar van bandeloosheid. Ik moet dan 
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denken aan bewegingen die de neiging hebben de 
Heilige Geest los te trekken van het Woord en van 
de Vader met Zijn Zoon. Dit gaat dieper. De over-
vloedige volheid van Gods Geest geeft de 
meest intense vrede en blijdschap. Geen aardse 
taal kan dit beschrijven. Het gaat alle verstand te 
boven. Het is hemels, aanbiddelijk, verrukkelijk! 
Wanneer de vrede van Christus regeert in ons hart 
(zie Kol. 3:15), verstaan we iets onoverwinnelijks, 
wat Pilkington zo treffend als volgt beschreef: "Ja-
ren geleden werd één van onze vloten uiteengesla-
gen door een hevige storm. Het bleek echter dat 
enkele schepen niets te lijden hadden gehad onder 
het geweld. Ze waren in 'het oog van de orkaan', 
zoals zeelui dat noemen. Terwijl alles om hen heen 
verwoesting was, waren zij veilig. Zo is het met hem 
die de vrede Gods in zijn hart heeft." 
Op de Pinksterdag sloegen de hemelvlammen van 
Gods liefde naar de aarde over! Een geweldige lief-
desbrand werd in de harten van de discipelen ont-
stoken. Het Pinkstervuur doorgloeide hen. Lukas 
getuigt ervan in Handelingen 2: "En plotseling 
kwam er uit de hemel een geluid als van een ge-
weldige windvlaag en dat vervulde heel het huis 
waar zij zaten. En er werden door hen tongen als 
van vuur gezien, die zich verspreidden, en het zette 
zich op ieder van hen" (de verzen 2 en 3). De vlam-
men sloegen hen boven het hoofd uit. Daar ston-
den ze: levend “in brand”, als getuigen van God! De 
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mannen gingen uit en lieten het hele rijk schudden 
op haar grondvesten. 
Het is het verlangen van mijn hart dat de Kerk van 
Jezus Christus in onze dagen in haar eerste glorie 
zal staan. Dit verlangen stuit op weerstand, omdat 
hier een prijskaartje aanhangt. Dat heeft ermee te 
maken dat het Pinkstervuur van God een heilige 
brand is. Al het onze moet er eerst aan. Pas vanaf 
het moment dat dàt in vlammen opgaat, ontsteekt 
de Heilige Geest een liefdesbrand en zal de Ge-
meente van Christus ‘geuren en kleuren’ als een 
helder baken. Zal ze impact hebben in onze naties. 
Gelet op het beschikbare in de Pinksterfontein van 
Christus moesten de vlammen wel boven onze hui-
zen uitslaan. De Pinksterfontein vloeit op dit ogen-
blik! Onophoudelijk! Waarom heeft de Gemeente 
van Christus dan zo vaak niet de passievolle geest-
drift van Pinksteren? Omdat ze niet in de stroom 
staat misschien? Immers: hoe kan de vlam boven 
het dak van Zijn Gemeente uitslaan, als er onder 
het dak niets aanwezig is?! Lopen we weg door de 
geestdrift te doden met zinloos tijdverdrijf, jacht 
naar geld en eer, goddeloos gebruik van televisie 
en internet en het stellen van menselijke producten 
boven dat wat God ons leert door Zijn Woord? Of 
gaan we op in onze activiteiten, resultaten en ze-
geningen in plaats van in Hem? Eens vroeg ik op 
een samenkomst: we bidden zo vaak om het vuur 
vanuit de hemel, maar zijn we er eigenlijk wel klaar 
voor? 
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"Hem nu Die machtig is te doen ver boven alles wat 
wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die 
in ons werkt, Hem zij de heerlijkheid in de ge-
meente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot 
in alle eeuwigheid. Amen." (Ef. 3:20-21). 
 

John Kamphuis 
Overgenomen van het CIP 

(Christelijk Informatie Platform) 
 

Noot van A. Klein: 
Bovenstaand artikel, alweer van iemand waarvan ik nog 
niet eerder iets had gehoord of gelezen, vond ik zo goed 
en duidelijk geschreven dat ik besloten heb het op ons 
weblog te plaatsen. 
Wij willen u graag nog op enkel studies op onze website 
https://www.eindtijdbode.nl wijzen die dieper ingaan op 
onderwerpen die hierboven aan de orde komen, zoals: 
 

1. “De Gever en Zijn Gaven”, van CJH Theys. 
 

2. “De natuurlijke mens en de Heilige Geest”, van CJH 
Theys. 

 

3. “De ‘Spade Regen opwekking’ (over de UITSTOR-
TING van de Heilige Geest)”, (in smart-phone-for-
maat), van H. Siliakus. 

 

4. “De volmaaktheid in Christus op aarde, in de eindtijd” 
van E. van den Worm. 

 

5. “De uiteindelijke, Goddelijke HEERLIJKHEID van de 
ware Gemeente van de Here Jezus Christus in de 
eindtijd, die is GROTER dan die van de eerste Ge-
meente” van E. van den Worm. 

 

6. “De werkingen van de Geest in de eindtijd”, van E. 
van den Worm. 
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