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Vandaag, met Pinksteren of “Pentekoste”, wat vijftig betekent, vieren wij de uitstorting van 

de Heilige Geest en het begin van de kerk. Dit is het laatste feest van het liturgisch jaar. Dan 

begint weer “de groene tijd” tot Advent. Het gebruik om de Heilige Geest als een duif uit te 

beelden stamt uit de Middeleeuwen. De duif is oorspronkelijk geen Pinkster-symbool. Vanuit 

het verhaal van Jezus' doop werd de duif met de Geest verbonden en werd het beeld om de 

Heilige Geest weer te geven – als teken van vrede, hoop en toekomst: de boodschap van 

nieuw, geïnspireerd leven. 

Aansteken van de Christuskaars en de Pinksterkaars  

 

Aanvangswoord 

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer.  

Houd nu bij ons uw intocht, Heer.  

Vervul het hart dat U verwacht,  

met vrede, liefde en uw kracht. 

 

De Geest met ons, in ons ... 

Onweerstaanbaar is de Geest aan ons doorgegeven,  

Geest van goedheid, vrede, vergeving en liefde. 

Geest die nooit uitdooft. 

De Geest brengt, zoals in het begin, orde in de chaos,  

brengt mensen bij elkaar, 

De Geest geeft enthousiasme, kracht,  

moedigt ons aan om te blijven geloven, 

dat het ánders kan in ons eigen leven en leefwereld. 

De Geest is niet hoog of ver weg, is van niemand het eigendom. 

Geest gebeurt, is een frisse wind: vernieuwend, groeizaam, levengevend. 



Jezus geeft zijn Geest door: niet als een storm, maar als een zachte bries. 

Zijn Geest voelt weldadig aan. 

Pinksteren, het feest van de Geest, is eigenlijk alle dagen. 

Want heel mijn leven zou ervan vol moeten zijn. 

De Geest is Gods kracht in ons. 

Voel de energie die vrijkomt.  

De Geest is een gave om door te geven. 

 

Pinkstergebed 

God, wij bidden u: 

schenk uw Geest, opdat het mensen lukken mag 

uw Rijk van vrede en gerechtigheid waar te maken. 

Laat uw wind waaien opdat deuren open gaan 

en wij enthousiast nieuwe wegen vinden. 

Schenk uw adem aan alle mensen die vermoeid door het leven 

moedeloos neerzitten en niet meer kunnen. 

Laat ons de juiste taal vinden om van u te getuigen 

en om de ander van harte te verstaan. 

Dompel ons leven in het milde licht van uw liefde. 

Schenk ons uw zegen  

zodat wij ook een zegen mogen worden voor onze medemensen. 

Kom, heilige Geest, vervul het hart van elke mens. 

Amen 

 

Lezingen  Johannes 20:21-22 

Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik 

jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest’. 

 
Het Pinksterverhaal Handelingen 2:1-13 

V4 Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te 

spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf. 

 

Gedachte 

Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest werd uitgestort – mensen volgegoten met 

God. God komt zo dichtbij als je eigen adem. Adem. Wind. Geest. Voor alle drie deze 

begrippen wordt hetzelfde woord gebruikt, beide in het Hebreeuws van het Oude Testament 

(ruah) en in het Grieks van het Nieuwe Testament (pneuma). Door de uitstorting van de 

Geest wordt de menselijke geest geïnspireerd. In het Latijn Spiritus voor Geest, de bron van 

in-spir-atie. De Geest is dat stukje van God dat in ons en door ons ademt.  

De heilige Geest is ook Jezus’ geest. Jezus heeft nieuwe kanten van God laten zien. De 

Geest van God werkte bij de profeten in het Oude Testament – mensen met een speciale 

opdracht. Pinksteren zegt: de Gees van God werkt bij alle gelovigen. Wij hebben allen een 

speciale opdracht. Telkens als we meer op Jezus gaan lijken in hoe we zijn en wat we doen, 

is dat teken dat de Geest in ons werkt. 



Toen op de Pinksterdag bange mensen achter gesloten deuren plotseling vervuld werden 

van de heilige Geest, overwonnen ze hun angst, hun moedeloosheid, hun verdriet. Toen 

konden ze met geest-drift het goede nieuws delen: dat God liefde is, dat Jezus leeft, dat de 

Geest hun Helper is.  

Vandaag is de Pinksterdag, maar Pinksteren houdt eigenlijk nooit op.  

Want over ons is de heilige Geest neergedaald.  

In het leven worden we wel eens overweldigd door pessimisme en moedeloosheid, door 

onzekerheid en angst. Overwinnen wij deze gevoelens door geloof en de ervaring dat de 

Geest in ons actief is. We willen ons niet angstig achter gesloten deuren verbergen. We 

willen ons laten zenden om Jezus’ ogen, oren,  handen en voeten in de wereld te zijn. 

 

Ogen om het goede te zien.  

Oren om te luisteren of wij de Geest horen spreken in de fluistering van de windstilte. 

Handen om te zorgen voor onszelf en anderen.  

Voeten om te gaan waar wij geroepen worden in de kracht die de Geest geeft.  

 

Stof en materie kun je in de hand nemen. “Geest” kun je niet pakken. Geest is een 

aanwezigheid, een invloed, sporen nagelaten door een woord, een gedachte, een werk. Wij 

kunnen “een goede geest” met ons meedragen waar we gaan en de mensen om ons heen 

inspireren. Want mens is méér dan lichaam.  

 

Zo inspireert de Geest van God. Geeft energie, enthousiasme, maar zorgt ook voor kracht 

en uithoudingsvermogen. Zodat we bezield, be-geest-erd kunnen leven in de vreugde van 

de Geest. Dan kunnen we bezieling brengen, die vreugde en hoop wekt.  

 

Wie luisteren naar Jezus’ woorden en zijn Geest ademen, zullen net als de apostelen op de 

Pinsterdag, in “vreemde talen” spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf. Dit zijn 

woorden over goedheid, liefde en vrede, barmhartigheid, vergeving en Gods aanwezigheid. 

Dat God een God is voor alle mensen, dat “Gods grote daden” een menselijke vorm kregen 

in Jezus. Voor een wereld vol van haat en onvrede is dit een vreemde taal. Maar die 

vreemde taal spreekt over een aanwezigheid die sterker is dan alle menselijke tegenstand. 

Zo krachtig werd op de Pinksterdag die vreemde taal gesproken door hen die bezield waren 

door de Geest, dat alle aanwezigen dit hoorden in hun eigen taal. Ze hoorden en verstonden 

de taal van Gods liefde, vrede en genade. De Geest inspireert tot eenheid en vernieuwing. 

 

Daarom houdt Pinksteren eigenlijk nooit op. Paus Franciscus noemt het “een eeuwig 

Pinksteren als een levendig teken van hoop voor de mensenfamilie”.  

 

Gebed 

God, die onze harten verlicht door de Geest,  

geef dat wij door die Geest wijsheid ontvangen  

en ons over de vertroosting van de Geest verblijden. 

Wij vragen U, onze daden door uw Geest te begeleiden,  

opdat al ons bidden en werken door U begonnen  

en met U voltooid worden.  

Amen 



Zegen  (ontvang-houding) 

 

  
 

Kom nu met uw Geest ook over ons, 

maak recht wat krom is, 

maak zacht wat verhard is 

en houdt het vuur in ons brandend.     

Dat wij aanstekelijk mogen zijn 

en anderen inspireren. 

Laat ons niet los, 

houd ons vast ten einde,  

ten goede. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


