
Gemeente van Christus, 
Wat bedoelen we wanneer we spreken over de Heilige Geest ? David 
Steindl - Rast door wiens ogen we de afgelopen weken een aantal keren 
een deel uit Credo lazen zegt hierover dat met “Heilige Geest “ niet de 
derde persoon van de Triniteit bedoeld wordt waarover theologen door de 
eeuwen heen zulke ingewikkelde verhalen gehouden hebben. Hij meent 
dat het bij “Heilige Geest”  niet gaat om een begrip, een idee, een denk 
constructie maar om een ervaring. 
Wanneer het Credo spreekt over “ God“ dan wordt daarmee bedoelt de 
uiterste horizon van ons kijken. We zien de werkelijkheid om ons heen: de 
mensen, de natuur. We zien de wijde wereld: de zeeën, de oceanen, de 
oerwouden. We zien de dampkring. We zien het heelal. En nog voorbij het 
heelal zien we onze uiterste horizon: God. En in het geloof worden we ons 
ervan bewust dat voor die uiterste horizon openstaan. En dat deze horizon 
niet ver weg is maar dat we ermee in onmiddellijke verbinding staan. De 
werkelijkheid van God staat voor ons open en wij staan open voor God. 
We zijn een verbinding met God. Dat is geen denkconstructie maar een 
ervaring. 
Wanneer wij de verhalen over Jezus lezen dan roept dat iets in ons wakker. 
Dan herkennen we in Hem de Christus d.w.z. de mens zoals God die 
bedoelt moet hebben en we herkennen in Hem de mens die ook wij kunnen 
zijn en ten diepste al zijn maar ook nog mogen worden. Ook dit is geen 
denkconstructie maar een ervaring. 
Er zijn momenten dat wij ons leven ervaren als deel van een onbegrensde 
levenskracht. Laatst had ik dat nog. De bomen waren nog kaal. Het weer 
was guur. En toen brak de zon door, de temperatuur steeg en opeens, met 
grote kracht spoot het groen tevoorschijn, tienduizenden, 
honderdduizenden frisgroene bladeren openbaarden zich in de bomen. 
Dat je leven deel uit maakt van een onbegrensde levenskracht kun je ook 
ervaren aan zee, of in de bergen, of in muziek b.v. in het Songfestival lied 
van Davina Michel met die beelden van water. 
Dat je leven deel uit maakt van een onbegrensde levenskracht kun je 
ervaren wanneer je na lange tijd in rouw geweest te zijn opeens merkt dat 
je weer kunt lachen. Of wanneer je na wanhopig geweest te zijn toch weer 
nieuwe hoop in je voelt opkomen. Je ervaart deze onbegrensde 
levenskracht ook wanneer je nadat je doodmoe bent gaan slapen weer met 
nieuwe energie wakker wordt en weer zin hebt in de dag. 
Deze onbegrensde levenskracht hebben we niet in onze macht maar is een 
geschenk dat we ontvangen, een gave die ons overkomt. Ook hier gaat het 
niet om een denkconstructie maar om een ervaring. 



  
Het is deze onbegrensde ervaring van levenskracht die over de leerlingen 
van Jezus kwam toen ze in Jeruzalem bijeen waren samen met Maria de 
moeder van Jezus, Zijn broers en enkele vrouwen: 
“Zij waren bijeen en plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van 
een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er 
verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen 
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. “ 
Ze worden vervuld van een onbegrensde ervaring van levenskracht: de 
Heilige Geest. 
Aan het begin van de dienst zagen we kinderen uit Syrië zingen en lachen 
en dansen en spelen op de puinhopen van de stad waar ze geboren waren. 
Ze zingen : 
“ Temidden van vernieling en brand is onze wonde diep. Met pijn angst en 
tranen zingen we dit lied maar al zingend komt ons hart terug in het leven. 
Onze gezichten zullen stralen en deze lange duisternis verlichten. Onze 
dromen zullen uitkomen. 
We willen met onze stem laten horen dat alles mogelijk is. Samen kunnen 
we hopen ! Onze glimlach is overal ! “ 
Dat kinderen temidden van de puinhopen  kunnen zingen en lachen en 
dansen en hoop op een betere toekomst kunnen hebben dat kan alleen 
omdat hun levens gedragen worden door de onbegrensde levenskracht die 
we in de kerk: “ Heilige Geest “ noemen. Het is de Heilige Geest die in 
hen de hoop wekt op een nieuwe toekomst. 
Op het Pinksterfeest worden de leerlingen van Jezus vervuld met de 
Heilige Geest. Ze worden gezalfd met de Heilige Geest. In het Oude 
Testament werden koningen en profeten gezalfd. Ze kregen kracht en 
 inspiratie om hun werk als koning of profeet te doen. Dat wil zeggen : ze 
werden van binnenuit gemotiveerd om te doen wat ze moesten doen. Ze 
wilden niets anders. Ze konden niet anders. Zoals een kunstenaar niet 
anders wil en kan dan doen wat hij of zij wil doen. 
  
Zo werd Jezus toen hij werd gedoopt gezalfd met de Heilige Geest om 
kracht en inspiratie te ontvangen om van binnenuit gemotiveerd te worden. 
En omdat hij gezalfd werd met de Heilige Geest werd hij Jezus Christus 
genoemd, want Christus betekend: “ Gezalfde “. 
  
Op het Pinksterfeest werden de leerlingen van Jezus gezalfd met de 
Heilige Geest. Ze werden  “christenen” gezalfden. Ze werden van 



binnenuit geïnspireerd en gemotiveerd om het werk van Jezus Christus 
voort te zetten. 
De mystica Teresa van Avila zei in de 16e eeuw heel mooi: 
“ Christus heeft nu geen ander lichaam op aarde dan de jouwe, geen 
handen dan de jouwe, geen voeten dan de jouwe, van jou zijn de ogen 
waardoor Christus met mededogen naar de wereld kijkt; van jou zijn de 
voeten waarmee hij rondgaat, goede dagen verrichtend; van jou zijn de 
handen waarmee hij de mensen zegent.” 
Er is een onbegrensde levenskracht die wij af en toe gewaar worden . Een 
onbegrensde levenskracht waarvan Jezus helemaal vervuld werd bij zijn 
doop en zijn leerlingen op het pinksterfeest. Er is een onbegrensde 
levenskracht die de kinderen op de puinhopen in Syrië ondanks alles laat 
zingen en dansen en spelen. Die onbegrensde levenskracht kan de harten 
van mensen transformeren en mensen hart laten hebben voor elkaar zoals 
Jezus hart had voor mensen. Deze onbegrensde levenskracht is de grond 
voor ons hoop op een betere wereld en inspireert en motiveert ons om ons 
voor die wereld in te zetten. 
Amen. 
 


