
Wie van ons heeft het nog niet meegemaakt? Je wordt tot in je diepste diep getroffen door 

het werk van een organisatie die zich inzet voor het goede doel. Misschien een werkgroep in 

de parochie, de voedselbank in de gemeente, een patiëntenorganisatie, of nog iets anders. Per 

direct meld je je aan met de vraag of je kan helpen. Je geeft het best van jezelf. Je voelt je er 

echt thuis. Maar na een tijdje erger je je aan bepaalde onvolkomenheden of aan het gedrag 

van andere vrijwilligers. Het wordt zo erg dat je je ernstig afvraagt of je dit nog wel moet 

blijven verder opnemen. En dan denk je terug aan dat moment dat je helemaal warm maakte 

voor dat engagement; je krijgt het ‘waarom’ en het ‘voor wie’ weer scherp voor ogen. Het 

doet je je tweede adem terugvinden, en je gaat er weer helemaal voor. 

We maken iets gelijkaardigs – en nog veel meer - mee in de eerste lezing van vandaag. 

Het verhaal in de Handelingen van de Apostelen speelt zich af op het Joodse Pinksterfeest. 

Pelgrims vanuit het hele land waren naar Jeruzalem samengekomen voor het jaarlijkse 

oogstfeest. Tijdens dat jaarlijkse feest brandden de Joden vuren in de tempel van Jeruzalem. 

Op die manier brachten ze het vuur van God voor Mozes in de Sinaïwoestijn in herinnering. 

De boodschap was duidelijk: ook zoveel jaren na die oorspronkelijke vuur-ervaring moet 

iedereen proberen iets van dat vuur in zijn of haar eigen leven mee te dragen. 

En daar zitten de apostelen dan. Veel viel er bij hen niet te feesten. Ontmoedigd ja, zonder 

hun vriend Jezus die roemloos aan het kruis stierf. Daar zitten ze dan. Niet wetend van welk 

hout pijlen maken. Zo goed als klaar om hun oude leven te hervatten. Nog een laatste keer 

halen ze herinneringen op aan de afgelopen drie jaar waarop ze op weg waren met Jezus van 

Nazareth. Aan die bruiloft in Kana. Aan Zacheüs in zijn boom en de blinde Bartimeus. Aan 

de manier waarop ze door Jezus geroepen werden om met Hem op weg te gaan en aan dat 

gebed dat Hij hen leerde. 

Door die verhalen te vertellen beleven ze die momenten opnieuw. En ze beginnen te beseffen 

dat dit niét het einde kan zijn. Dat het wél de moeite waard is om door te zetten zodat het 

verhaal, Zijn verhaal, verder kan gaan. Ze moeten iets doen met die krachtige ervaringen die 

ze hadden met Jezus. Sterker nog. Veel sterker nog. Jezus en Zijn avonturen met Hem zijn 

niet louter herinneringen die hen bemoedigen. Hij ís daar onder hen aanwezig. Zijn Geest, 

Zijn Adem, Zijn Vuur en bezielende kracht is bijna tastbaar onder hen. Zoals Hij beloofd had 

toen Hij nog leefde. Ze worden begeesterd, en-thou-siast. En warempel. Vóór ze het zelf 



goed en wel beseffen, beginnen ze aan iedereen die het wil horen over Jezus te vertellen. De 

eerste preek na Goede Vrijdag als je wil. 

Die kentering van moedeloosheid over funderende herinnering naar bezielende aanwezigheid 

vieren we vandaag. Pinksteren is het feest van stilstaan bij waar we warm van worden in ons 

geloof en de relatie met onze Heer. Herdenken en gedenken wat ons als gelovige bezielt en 

ons laten begeesteren door Gods aanwezigheid. 

Wekelijks komen we hier samen om telkens een blokje hout op ons eigen geloofsvuurtje te 

leggen, hopend en biddend dat er af toe weer momenten zijn die dat grote vuur in ons doen 

oplaaien en waarop we Gods Geest bijna tastbaar kunnen voelen. Momenten die ons voeden 

in ons engagement en onze omgang met elkaar. 

Ieder van ons is geroepen om zich te laten leiden door dat stuk Geest Gods in ons en er 

mekaar mee aan te steken. 

Het is dat geloof en die Geest waar velen ook de kracht in hebben gevonden om hun leven 

niet te laten verglijden: een Geest die levend maakt, die nieuw maakt. Daarom ook ademde 

Hij over hen, zoals dat beeld uit het scheppingsverhaal: want God gaat hier opnieuw aan het 

scheppen met ons allemaal. 

Kunnen we die Geest afdwingen? Fixen? Ons even inprenten? Nee, daar kunnen we alleen 

maar om bidden: dat Gij, God in ons moogt ademen, en dat wij ons door u laten leiden, Kom 

Heilige Geest. Amen. 


