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Vandaag vieren wij Pinksteren. 10 dagen na Hemelvaart en 50 dagen na Pasen. 

En wij zijn vertrouwd met het vieren van Pinksteren en toch is het soms goed 

om zichzelf van tijd tot tijd een paar basisvragen te stellen. Want wat vieren wij 

nu eigenlijk?  

Het is het einde van de Paastijd, vanaf dinsdag is de liturgische kleur weer 

groen, terug naar normaal. Dat antwoord is juist, maar is beperkt en lijkt meer 

op een antwoord gekoppeld aan de kerkelijke kalender.  

Een ander goed antwoord is dat wij zeggen dat Jezus de belofte inlost die Hij 

aan de apostelen had gedaan om hen een andere Helper te zenden die hen alles 

in herinnering zou roepen. En zij de moed krijgen om te verkondigen, en zo 

vieren wij dan de geboorte van de Kerk. Dit klopt, maar dit kan van het 

Pinkstergebeuren een uitsluitend historisch evenement maken uit een lang en ver 

verleden.  

Maar Pinksteren is ook het feest bij uitstek om te beseffen dat wij als christenen 

net zoals de apostelen mensen zijn die geroepen zijn om met de Heilige Geest te 

leven. Ik ga ervan uit dat iedereen hier in de kerk gedoopt is en het vormsel 

heeft ontvangen. (Zo niet dan is het nooit te laat om dit te ontvangen.) Want toen 

wij gedoopt werden zijn wij gedoopt in de Naam van de Vader, en de Zoon en 

de Heilige Geest. Al vanaf onze doop handelt de H. Geest in ons en bij het 

vormsel hebben wij het onuitwisbaar zegel ontvangen van de H. Geest, de gave 

Gods. Zeer waarschijnlijk hebben deze twee sacramenten iets minder 

spectaculair plaatsgevonden dan bij de apostelen waar er hevige wind was en 

vuur verscheen, maar het is diezelfde H. Geest die wordt gegeven.  

En ook wij zijn dus geroepen om van ons geloof te getuigen en ons geloof ten 

volle te leven. En na de mis hoeven wij hier voor op het plein echt niet allerlei 

talen te spreken, maar in ons dagelijks leven mag wel zichtbaar worden dat God 

centraal staat en dat wij keuzes maken die daar bij horen. 

Toch is vaak de Heilige Geest als persoon een grote onbekende, terwijl Hij juist 

door Jezus als de helper wordt gegeven. Als God ons een helper geeft zou het 

toch jammer zijn als wij deze hulp niet aannemen.  Laten wij onszelf eens de 

volgende vraag stellen: als wij bidden tot wie richten wij ons dan. Is dat tot God 

de Vader, of tot Jezus, of richten wij ons ook tot de heilige Geest. En vragen wij 

de Heilige Geest bijvoorbeeld om ons inzicht of verstand, onderscheiding, 

trouw, geduld, vriendelijkheid of vreugde te geven?  

Jezus zegt het zelf in het evangelie: “ontvang de Heilige Geest”. God geeft maar 

aan ons om de helper toe te laten. Wat wij ook doen Hij is er wel, maar 

waarschijnlijk veel discreter en veel onzichtbaarder, dus aan ons om de Heilige 

Geest toe te laten. En wij zien wat dat voor verandering bij de leerlingen teweeg 

brengt, van bange mannen worden het moedige verkondigers die in alle eenvoud 

het woord van het evangelie tot alle lagen van de samenleving richten. God haalt 



de belemmeringen weg maar de leerlingen blijven mensen van vlees en bloed 

met de persoon die ze zijn. Ik zal u een voorbeeld geven, zelf ben ik niet snel 

iemand die voor een grote menigte het woord neem, en dan kunt u denken dan 

heeft hij toch het verkeerde beroep genomen. En toch spreek ik als priester 

zonder angst. Zelfs als mijn stem af en toe hapert mag ik erop vertrouwen dat 

God in die armoede kan werken.  

En als wij vandaag 23 mei 2021 Pinksteren vieren dan is dat niet om alleen  

terug te kijken op wat er eens gebeurd is, maar het mag ons aansporen om net 

zoals de apostelen vanuit de kracht van de heilige Geest ons geloof te leven. 

Zodat wij getuigen kunnen zijn van God in onze wereld in onze tijd.  

Laten wij misschien een kleine stap zetten, door voor ons zelf een kleine keuze 

te maken. Hoe kan ik er voor zorgen dat ik de Heilige Geest een plek geef? 

Wellicht door in de bijbel de passages op te zoeken waar de Heilige Geest in 

naar voren komt, of in de catechismus de hoofdstukken over de Heilige Geest na 

te lezen. Of misschien wel van tijd tot tijd te bidden tot de heilige Geest en 

daardoor te groeien in onze band met Hem. En ik wil af sluiten met een 

voorbeeld: ik ken een rechter die elke dag zijn werk begint met een kort gebed 

tot de Heilige Geest, zodat hij kan zien wat goed is om te doen. Laten wij ook zo 

een stap zetten zodat de gave van de Heilige Geest niet verstoft maar ons 

begeleid in ons leven en laat zien hoe wij christen kunnen zijn en de kerk mee 

kunnen vorm geven. Amen.    

Harm Eskes, pastor 

 


