
Pinksteren  - A 
 

Hand. 2,1-11 
1 Kor. 12,3b – 7.12-13 

Joh. 20,19- 23 
 
 

 

    “Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven, 

dan maakt Gij uw schepping weer nieuw” (uit ps.103) 

 

Pinksteren, het feest van de heilige Geest. Het is dezelfde Geest die in den beginne al over de wateren 

zweeft en orde schept in de grote warboel. Het is de Geest, de levensadem die de mens in de neus wordt 

geblazen. Alles wat leeft, bestaat maar omdat de Geest er kracht en dynamiek aan geeft.  

 

Het is de Geest die werkt in het bijzondere optreden van koningen en profeten. Zo kunnen zij Gods woord 

spreken. De Geest helpt hen om met wijsheid het volk te onderwijzen, te leiden, tegen te spreken. Daarom 

groeide de verwachting van een Koning op wie de volheid van de Geest blijvend zou rusten.  

 

Die verwachting werd mateloos vervuld, meer dan iemand durfde vermoeden. Vier evangelies getuigen van 
de doopscène in de Jordaan en bespelen het beeld van de Geest die als een duif afdaalt. In Jezus is het 
woord van de profeet Jesaja helemaal vervuld “De Geest van de Heer rust op mij; daartoe heeft Hij mij 
gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun 
vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in vrijheid te laten gaan, en 
een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is.” 
 
Die Geest houdt Jezus niet voor zichzelf. Nee, het is zijn diepste verlangen dat iedereen zou leven vanuit 
en meewerken met de Geest. Daartoe worden we gezonden, net zoals Hijzelf. Waar de Geest is, daar komt 
er weer leven, daar is vergeving en verzoening, daar is genezing en goedheid. Hij zet ons in beweging en 
spoort ons aan. Ook vandaag wil Hij in ons hart wonen. Laten we daarom deuren en vensters wijd open 
zetten. Tocht trekt de bliksem aan! 
Een vreugdevol Pinksterfeest !                         

 
 
 

Gebed 
 

Kom, Heilige Geest 
en geef uw levensadem aan deze wereld. 

Ontsteek uw licht in onze duisternis 
en roep ons bijeen 

om in liefde uw kerk te zijn. 
Maak ons geestdriftig en vindingrijk 

in dienst van het evangelie. 
Geef ons de kracht om het uit te houden 
als wij ons bang en machteloos voelen. 

Maak ons licht van uw licht, 
vuur van uw vuur 

en laat ons in alle talen verkondigen 
dat u de Geest van liefde bent, 

die mensen bevrijdt en echt doet leven. 
 

Uit: Pastoralia 
 
 


