
Beste mensen, hier volgen de teksten voor het Hoogfeest van Pinksteren. 
De week erna kunnen we weer, zij het nog maar zeer beperkt, gaan vieren. Wellicht zetten 
wij tot 1 juli onze teksten rond de liturgie nog voort. 
Groet, Wiel Wiertz 
 
 
 
Kom, o heilige Geest 
 
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen 
neerzette (Handelingen 2, 3) 
 
 
Inleiding 
Als je de wereldtoestand bekijkt, lijkt Pinksteren wel de grootste uitdaging die je je voor kunt 
stellen. Onnodig de problemen op te sommen, waarmee de mensheid in de nabije toekomst 
dreigt te worden geconfronteerd. Voor de oplossing ervan is een complete vernieuwing nodig 
van leefwijze. Een spiritualiteit die niet vooral gericht is op het welzijn van de eigen besloten 
kring, maar een geestverruiming die oog heeft voor al het geschapene. In die zin kunnen we 
niet hartstochtelijk genoeg bidden: ‘Kom scheppende Geest’. ‘Veni creator spiritus’! 
 
 
Om ontferming 
Ondanks al onze beperkingen worden wij ook vandaag geroepen om als leerlingen van 
Jezus in woord en daad vurig te getuigen van ons geloof. Daarom durven wij met vertrouwen 
vergeving te vragen voor al onze fouten aan onze barmhartige God. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
 
De lezingen van het Hoogfeest van Pinksteren: 
Handelingen 2, 1-11 
 
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats.  2Plotseling 
kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij 
gezeten waren, was er vol van.  3Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in 
tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.  4Zij werden allen vervuld van de heilige Geest 
en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.  5Nu 
woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volkeren onder 
de hemel.  6Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde 
iedereen hen spreken in zijn eigen taal.  7Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol 
verwondering: “Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs?  8Hoe komt het dan dat 
ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal?  9Parten, Meden en Elamieten, 
bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia,  10van Frygië 
en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier 
verblijven,  11Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze 
eigen taal spreken van Gods grote daden.”  
1 Korintiërs 12, 3b-7.12-13 
Daarom verklaar ik u: niemand die zegt: “Jezus is vervloekt,” staat onder invloed van de 
Geest van God; en niemand kan zeggen: “Jezus is de Heer,” tenzij door de heilige 
Geest.  4Er zijn verschillende gaven, maar slechts een Geest.  5Er zijn vele vormen van 
dienstverlening, maar slechts een Heer.  6Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts een 
God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de 
Geest meegedeeld tot welzijn van allen. 



Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen een geheel; alle ledematen, hoe vele 
ook, maken tezamen een lichaam uit. Zo is het ook met de Christus.  13Wij allen, Joden en 
heidenen, slaven en vrijen, zijn immers in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop 
een enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met een Geest.  
 
Johannes 20, 19-23 
Jezus verschijnt aan de apostelen 
In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der 
leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden 
staan en zei:  20“Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn 
zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.  21Nogmaals zei 
Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.”  22Na deze 
woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvang de heilige Geest.  23Aan wie ge de zonden 
vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.” 
 
Pinkstersequentie 
Kom, o Geest des Heren, kom 
uit het hemels heiligdom, 
waar Gij staat voor Gods gezicht. 
Kom der armen troost, daal neer, 
kom en schenk uw gaven, Heer, 
kom wees in de harten licht. 
 
Kom o trooster, heil’ge Geest, 
zachtheid die de ziel geneest, 
kom verkwikken zoet en mild. 
Kom o vrede in de strijd, 
lafenis voor ‘t hart dat lijdt, 
rust die alle onrust stilt. 
 
Licht dat vol van zegen is, 
schijn in onze duisternis, 
neem de harten voor U in. 
Zonder uw geheime gloed 
is er in de mens geen goed, 
is de ziel niet rein van zin. 
 
Was wat vuil is en onrein, 
overstroom ons dor domein, 
heel de ziel die is gewond, 
maak weer zacht wat is verstard, 
koester het verkilde hart, 
leid wie zelf de weg niet vond. 
 
Geef uw gaven zevenvoud 
ieder die op U vertrouwt, 
zich geheel op U verlaat. 
Sta ons met uw liefde bij, 
dat ons einde zalig zij, 
geef ons vreugd die niet vergaat. 
 
 
Woorden ter overweging 
Met het Hoogfeest van Pinksteren wordt de vijftig dagen tellende Paastijd afgesloten. Op het 
Pinksterfeest werd de Kerk als het ware geboren. De apostelen ontvingen de heilige Geest. 



Zij ontvingen de opdracht en zending om het evangelie te verkondigen in een door zonden 
beschadigde en misvormde wereld. Met Christus en met het ontvangen van de heilige Geest 
begonnen de leerlingen aan een heel nieuw leven.  
Maar wat is dan dat evangelie? Wat is dan die goede boodschap die zij verkondigd hebben? 
En welke rol speelt Maria hierin? 
 
De goede boodschap is allereerst het mysterie van Pasen. Dat de Heer door zijn zelfgave 
aan het kruis, zijn nederdalen ter helle en zijn verrijzenis de dood voorgoed verslagen heeft. 
Dit is niet iets wat alleen Jezus zelf aangaat, want wij mogen door ons doopsel delen in zijn 
sterven, maar daardoor ook delen in zijn verrijzenis. 
Toch is dat soms moeilijk te begrijpen. We leven immers in een wereld waarin wij om ons 
heen toch telkens weer geconfronteerd worden met lijden en sterven van mensen die ons 
dierbaar zijn. Dat spreekt het evangelie ook niet tegen. Het evangelie zegt niet dat wij niet 
sterven in deze wereld, want de wereld waarin wij leven is nog steeds een wereld waarin de 
sporen van de zonde zichtbaar en ervaarbaar zijn. Maar het evangelie spreekt over de 
tweede dood. De uiteindelijke en definitieve dood. En als wij ons leven verbinden met de 
levende Heer, dan zal die dood ons niet treffen. Ons aardse leven leggen wij af, maar wij 
krijgen een heel nieuw leven. Een leven waar geen pijn is, geen verdriet, geen onrecht en 
geen dood. Dat is het Koninkrijk van God. Dat is het Rijk dat ons in het evangelie wordt 
voorgehouden. We worden nieuwe mensen. En het is de kracht van de heilige Geest die dat 
in ons bewerkt. Zo klinken ook de woorden in het gebed van de Pinksternoveen: ‘Zendt uw 
Geest uit en alles zal herschapen worden en Gij zult het aanschijn van de aarde 
vernieuwen’. 
 
En is dat niet ten diepste waarnaar iedere mens verlangt? Vraagt niet iedere mens te leven 
zonder pijn en verdriet? Een leven in vrede; een leven in volmaakte liefde, waarin geen 
plaats is voor oorlog, haat en geweld, waarin iedereen gelukkig is, waarin recht wordt 
gedaan en waarin niemand buitengesloten wordt. 
Je zou kunnen zeggen dat ook de apostelen met zo’n visioen voor ogen, met die hoop in hun 
hart het werk van de Trooster en Helper, de heilige Geest verwachten. Ook de leerlingen 
verlangden ernaar om de kracht van de Geest te ervaren en herschapen te worden. En 
Maria, die aan de leerling onder het kruis als moeder werd gegeven, bad met hen mee, 
vergezelde hen en liet niet na hen met haar moederlijke liefde te omringen. 
 
Zo wisten de leerlingen, gesteund door de moederlijke zorg van Maria, die zo intens 
verbonden was met haar Zoon, het vol te houden totdat zij de heilige Geest ontvingen op het 
Pinksterfeest. Toen ontvingen zij de kracht om te getuigen van het Rijk Gods dat onder hen 
zichtbaar was geworden in Christus. Toen werden zij in staat gesteld als leerlingen van de 
Heer te bouwen aan dat Koninkrijk van vrede. 
 
Maria, bleef als biddende kracht met hen verbonden, zoals ze dat met alle leerlingen van de 
Heer is. En zo is zij ook met ons verbonden. Als moeder wil zij ons nabij zijn. Ook wij, als 
gedoopten, mogen op haar voorspraak steunen nu wij onze opdracht in de wereld proberen 
zo goed en kwaad als het gaat te vervullen. De Heer roept ieder van ons op om ons steentje 
bij te dragen aan de opbouw van Gods Rijk op aarde. Ook ons wordt gevraagd die wereld 
van liefde, vrede en gerechtigheid zichtbaar te maken in onze wereld. Wij mogen dat doen 
allereerst vanuit onze verbondenheid met Christus, in kracht van de heilige Geest. Wij 
mogen dat doen in gemeenschap met de wereldwijde Kerk, waar wij elkaar in geloof kunnen 
bemoedigen. Als Kerk zijn wij niet verweesd achter gelaten. Het is de Moeder van de Heer 
zelf, die ons niet alleen laat, maar ons met haar gebed steunt en draagt. Mogen wij op haar 
voorspraak de werkzame kracht van de heilige Geest steeds meer in ons leven gewaar 
worden en hieruit leven. 
 
 
Bidden wij.... 



Heer onze God, zend uw Geest uit 
over alle mensen, die tobben, 
bang zijn en teleurgesteld, 
schenk hun nieuwe moed... 
Schenk ons nieuwe moed... 
 
Heer onze God, zend uw Geest uit 
over alle mensen, die lijden door honger, oorlogsgeweld en natuurrampen. 
Dat zij het uithouden... 
Dat wij hen steunen in hun strijd om te overleven... 
 
Heer onze God, zend uw Geest uit 
over jonge mensen zonder uitzicht... 
Laat hen toekomst ontdekken... 
Geef ons de spirit om hen nabij te zijn 
door onze inzet voor hun toekomst... 
 
Heer onze God, zend uw Geest uit 
over onze Kerk, onze parochie, 
verstard en soms versteend. 
Beziel haar met nieuwe geestdrift... 
Beziel ons met hoop... 
 
Heer onze God, zend uw Geest uit 
over mij, over ons, die soms zo plichtmatig geloven, angstig en zo negatief in ons denken, 
zonder vrede te maken voor elkaar... 
Ontsteek uw vuur in ons... 
 
Heer onze God, zend uw Geest over ons uit, opdat wij woorden spreken, die verstaan 
worden... 
Doe ons elkaar vergeven wat mis is gegaan... 
Beziel ons, maak ons geestig en enthousiast... 
Ontsteek uw vuur in ons... 
 
 
Woorden tot slot 
Schepper God, 
Gij maakt op deze dag een nieuw begin 
met onze wereld. 
Gij zendt uw Geest uit 
opdat al wat bestaat nieuw leven zou ademen. 
Wij danken U 
dat Gij van mensen houdt, 
dat Gij uw vrede in ons hart en in onze handen legt. 
Wij bidden U: 
dat wij de goede Geest van uw Zoon 
mogen bewaren in ons midden 
dat wij vol liefde, vol geloof en vol hoop met elkaar mogen leven op aarde, totdat Gij zijt alles 
in allen omwille van vrede en gerechtigheid en heelheid van onze aarde, uw schepping. 
Laat het spoedig zo zijn, vandaag al 
en duren tot het einde der dagen. 
Amen 
 
 
Tekst als bezinning 



De Geest van God 
is een goede Geest. 
Hij zet mensen in beweging. 
Hij maakt mensen vurig. 
Hij zet hen in vuur en vlam. 
 
En wat doen ze dan, die mensen? 
 
Ze maken een nieuwe wereld. 
Ze troosten waar verdriet is. 
Ze geven waar gebrek is. 
Ze luisteren waar nood is. 
Ze zingen en dansen. 
 
Congregatie van de H. Geest, Berg en Dal 
 
 
 
 


