HOMILIE MGR. JOHAN BONNY, BISSCHOP VAN ANTWERPEN
PONTIFICALE HOOGMIS VAN PINKSTEREN
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen
Zondag 15 mei 2016, 10 uur
Hand. 2, 1-11
Rom. 8, 8-17
Joh. 14, 15-16.23b-26

Broeders en zusters,
In onze kathedraal zijn opnieuw werken aan de gang. Niet aan het gebouw maar aan het
grote orgel achteraan de kathedraal, het zogenaamde Schyven-orgel. Je mag gerust even
naar achteren kijken. Wat zie je op het doksaal? De grote orgelkast die volledig nieuw is
opgebouwd, maar nog grotendeels leeg staat. Je kijkt er dwars doorheen. Je ziet nog maar
enkele nieuwe of herstelde orgelpijpen staan. In totaal moeten 5.770 orgelpijpen geplaatst
worden. Het zal nog ongeveer een jaar duren voor alle orgelpijpen gemaakt, geplaatst,
gestemd en ingespeeld zijn. Dat is voorwaar geen klein werk. Wat moet de orgelbouwer
met zijn vaklui doen? Elke orgelpijp afzonderlijk, van de langste tot de kortste, van de
dikste tot de dunste, moet juist en zuiver klinken, niet te hoog en niet te laag, niet te fel en
niet te zwak van toon. Bovendien moet alle orgelpijpen samen een harmonische klank
opleveren, waarin de vele registers elkaar evenwichtig aanvullen en ondersteunen. De
orgelbouwer heeft nog veel werk met elke orgelpijp afzonderlijk en met alle orgelpijpen
samen. Want alleen dan is een orgel af en kan de organist het eerste recital uitvoeren:
wanneer elke orgelpijp afzonderlijk haar eigen klank heeft gevonden, en alle orgelpijpen
samen de volledige partituur kunnen vertolken.
Goede vrienden, ik moet vandaag geen reclame maken voor ons orgel. Ik wil het eigenlijk
hebben over Pinksteren en over het werk van de Heilige Geest. Vanouds vergelijken we
de Heilige Geest met lucht, met adem en met wind. Hij is als de adem, de lucht in de
longen van het lichaam dat de Kerk is. Zoals een orgel niet kan spelen zonder lucht of
wind in de orgelpijpen, zo kan een kerkgemeenschap niet leven zonder de adem van de
Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest dan in de kerkgemeenschap? Hij doet wat de
orgelbouwer doet met ons orgel: twee opdrachten tegelijk. Enerzijds maakt de Geest dat
iedere christen zijn eigen toon en klank vindt, zijn eigen roeping en zending, zijn eigen
engagement en verantwoordelijkheid. In het grote instrument dat de Kerk is, heeft iedere
gedoopte een unieke plaats. Geen twee christenen zitten op dezelfde stoel met dezelfde
gaven, dezelfde roeping of dezelfde zending. De Heilige Geest maakt van iedere christen
een unieke christen. Ook helpt Hij iedere christen om af en toe een gewetensonderzoek te
doen, en de zuiverheid van zijn of haar toon terug te vinden. Anderzijds maakt de Heilige

Geest dat alle gelovigen samen, met hun vele tonen en klanken, een harmonisch
samenspel laten horen. De kerkgemeenschap heeft immers een gezamenlijke partituur te
spelen. Het is de partituur van het Evangelie. Die partituur is veel te groot voor een
christen alleen of voor een groepje christenen alleen. Ze vraagt dat alle christenen hun
bijdrage leveren, elkaars gaven erkennen en waarderen, elkaars bijdrage aanvullen en
versterken. De Heilige Geest is aan de Kerk gegeven om uit vele individuele gelovigen
een samenhangende gemeenschap te vormen, een gemeenschap die de volle partituur van
het Evangelie aankan.
Vandaag is het Pinksteren. We vieren de komst van het Heilige Geest over de eerste
kerkgemeenschap op Pinksteren. We bidden dat dezelfde Heilige Geest ook over onze
kerkgemeenschap mag komen. Waarvoor hebben wij die Heilige Geest dan nodig? Voor
twee opdrachten die wij zonder Hem niet aankunnen. Enerzijds heeft ieder van ons de
Geest nodig om zijn eigen orgelpijp te stemmen, om zijn eigen toon weer zuiver te zetten
of de schoonheid van zijn eigen klank terug te vinden. Geef toe: ons christelijk leven kan
af en toe een stemtest of een stemcorrectie gebruiken. Als we niet willen leeglopen of
stilvallen als christen, als we nog willen groeien als leerling van Jezus, dan kunnen we niet
zonder de Heilige Geest. Hij kan het vuur in ons brandend houden en ons getuigenis
bijsturen, wanneer wij Hem daartoe de vrijheid geven. Anderzijds kan onze
kerkgemeenschap best wat meer samenhang en verbondenheid gebruiken. Men zegt wel
dat godsdienst een privézaak is, maar niemand kan op zijn eentje christen zijn. De Heilige
Geest maakt ons tot broers en zussen van elkaar, Hij maakt ons tot ledematen van het ene
lichaam van Christus. We moeten niet ieder een klein liedje zingen, maar samen een grote
partituur afwerken. Als je opnieuw wil voelen waar het in de kerkgemeenschap om gaat,
laat de Heilige Geest dan toe om je ogen en oren te openen, om je hart te beroeren en om
je geloof te versterken. Hij kan je opnieuw verbinden met je broers en zussen in de
kerkgemeenschap en met de zending die we samen hebben ontvangen.
Beste vormelingen, jullie ontvangen vandaag het sacrament van de Heilige Geest, het
sacrament van het vormsel. Jullie zijn geen twaalfjarigen, maar jongeren en volwassenen.
Jullie hebben al keuzes gemaakt in de studie, in het beroepsleven en in je persoonlijke
leven. Sommigen van jullie zijn al jaren gedoopt, anderen hebben het doopsel pas dit jaar
ontvangen in de paasnacht. Wat kan de Heilige Geest nog toevoegen aan jullie doopsel?
Twee belangrijke lijnen kan en zal Hij versterken. Enerzijds zal Hij jullie bijstaan om als
christen jezelf te worden, om er persoonlijk te staan, om te groeien in je eigen roeping en
zending. Je moet als christen geen serieproduct worden, maar een uniek exemplaar.
Daarvoor mag je rekenen op de Heilige Geest: om je te begeleiden op je eigen tocht
doorheen het leven en het geloof. Anderzijds zal de Heilige Geest jullie bijstaan om er
samen te staan, samen met de kerkgemeenschap, samen met je vele broers en zussen in
het geloof. Wij hebben jullie nodig en jullie hebben ons nodig om samen de
kerkgemeenschap van Jezus Christus te zijn. Ook daarvoor mag je rekenen op de Heilige
Geest: om thuis te komen in de kerkgemeenschap, om samen met andere gelovigen te
lezen in de Bijbel, om je te laten voeden door de Eucharistie en de sacramenten die we

samen vieren, om je eigen instrument te laten horen in de partituur van het Evangelie, die
we alleen samen kunnen uitvoeren. Ik hoop en bid, beste vormelingen, dat de Heilige
Geest vandaag met vuur en adem over jullie mag neerdalen, zoals eertijds op het eerste
Pinksterfeest.
Amen.
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