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‘Geef de Geest een eerlijke kans’ 
Brief van de bisschop voor Pinksteren 
 

 
Broeders en zusters, 

 
'Men kan beter de geest krijgen dan de geest geven' las ik ergens. 'De geest geven' betekent 
in het Nederlands ongeveer hetzelfde als 'je laatste adem uitblazen'.   Dan sta je op 
de drempel van de dood. Je laatste adem is zowat je laatste teken van leven. Zo 
staat het ook over Jezus geschreven: "Toen Jezus van die (zure) wijn gedronken had,  zei 
Hij: 'Het is volbracht.' Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest" (Joh. 19,30).   Toen werd 
het donker en koud rond Hem.  
 
Dat je de geest kan 'krijgen', staat ook in het Evangelie. Al op de avond van Paas-
dag komt  Jezus opnieuw bij zijn leerlingen binnen, nu als de Verrezen Heer (Joh. 
20,19-23).   Op zijn handen en zijde draagt Hij nog de littekens van de kruisiging. 
Eerst brengt Hij zijn bevreesde leerlingen tot rust en wenst hun 'vrede' toe. Dan, 
schrijft de evangelist, 'ademende Hij over hen' en zei 'ontvang de heilige Geest'. Het eerste 
wat de Verrezen Heer doet is ademen: de Geest van de verrijzenis uitademen over 
zijn leerlingen. Zij 'krijgen de Geest' en komen weer in beweging.  
   
Die eerste adem op Pasen is het prille geboorteuur van de Kerk. Nog verborgen en 
kleinschalig, maar wel onomkeerbaar. Zoals de eerste adem van een pasgeboren 
kind in de kraamkamer.  Daar zal het echter niet bij blijven. Spoedig zal de Geest 
van Jezus breder en krachtiger gaan waaien.  Over mensen van velerlei volken en 
talen. Dat zullen we op Pinksteren vieren.  Uit de kracht van de heilige Geest is een 
nieuwe en wereldwijde gemeenschap geboren. Zij ademt de Geest van Jezus in en 
uit. Die adem houdt haar in leven en geeft haar kracht.     
 
Hoewel: soms lijkt onze kerkgemeenschap in ademnood te verkeren. Ze lijkt meer 
'de geest te geven' dan 'de Geest te krijgen'.   Christelijke gemeenschappen zijn op 
zoek naar een nieuwe adem.  We kennen onze armoede en onze afhankelijkheid op 
dat punt. Zelfs de beste instellingen of initiatieven kunnen uit zichzelf de levende 
geest van het Evangelie niet voortbrengen. De Geest van Jezus kunnen wij niet 
aanmaken of aansturen. We kunnen die Geest slechts ontvangen. Meer dan een dag 
van trots, is Pinksteren een dag van gebed geworden: dat de Geest van Jezus op-
nieuw mag waaien over onze kerkgemeenschap en onze samenleving.  
 
 



 
 

Zitten wij daar voor iets tussen?  Jazeker. 'Blus de Geest niet uit!' schrijft Paulus al in 
zijn brief aan de Thessalonicenzen (1 Tess. 5,19). De bijna onbegrensde macht 
waarover de brandweer beschikt om veiligheidsnormen op te leggen, kennen we 
ook in de Kerk. In plaats van de Geest een nieuwe kans te geven, spelen we liever 
op zekerheid en gewoonte. In plaats van mensen die erin geloven te bemoedigen, 
vinden we een reden om hen van het veld te houden. Blus de Geest niet uit! Geef 
de Geest van Jezus een eerlijke kans.  Ook dat is Pinksteren. 
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