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“God is Geest” getuigt de evangelist Johannes (Joh. 4, 24). Die Geest heeft Jezus in zijn 

leerlingen geblazen op de dag van zijn opstanding uit de dood, zoals we zojuist hoorden. 

“Hij blies over hen en zei: Ontvang de heilige Geest.” De Geest is de adem van God. 

Eerst wenste Jezus zijn leerlingen echter tot tweemaal toe zijn vrede. Daar was alle reden 

toe, want die vrede was ver te zoeken. De leerlingen zaten letterlijk opgesloten in de zaal 

van het laatste avondmaal,  “uit vrees voor de Joden”. Ze waren bevangen door de angst die 

bezit had genomen van hun hart en geest en gemoed. Ze zaten opgesloten in zichzelf, nog 

altijd in shock om de dood van hun geliefde Heer Jezus én onzeker over hun eigen lot. 

“Hoewel de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren [..] kwam Jezus 

binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u.” Jezus doorbrak de barrière van de 

gesloten deuren. Zijn komst bracht vrede in hun midden, maar die vrede moest nog door de 

dichte deuren van hun bange hart binnenkomen. Door de kracht van zijn adem blies Jezus de 

vrede van God in hun binnenste. Doordat zij bevrijd werden uit hun angstvalligheid kwam er 

in hun hart ruimte voor de heilige Geest. 

Wat die Geest bewerkte hoorden we voorlezen uit het boek van de Handelingen van de 

Apostelen. De leerlingen “werden vervuld van de heilige Geest en begonnen te spreken in 

vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken gaf”. De heilige Geest tilde hen als het 

ware boven hun menselijke beperktheid uit. De toehoorders, die stamden uit talloze volken, 

hoorden hen tot hun verbazing in hun eigen taal spreken. De boodschap was niet alleen voor 

eigen volk bestemd, maar moest over de hele wereld worden verspreid. 

En ze spraken “van Gods grote daden.” De Geest deed de leerlingen van Jezus spreken over 

wat God gedaan had vanaf de schepping van de wereld en van de mens. Bij die grote daden 

van God horen ook zijn bevrijdend ingrijpen in de geschiedenis van het volk van Israël. Maar 

in dit verband doelt de schrijver van de Handelingen vooral op het grote wonder van de 

opstanding van Jezus uit de dood. Daarover spraken zij onder ingeving van de heilige Geest. 

Het is deze Geest die het geheim van de persoon van Jezus onthult. Eerst moest Jezus 

verheerlijkt worden voordat de heilige Geest kon komen (Joh. 7, 39). Zo had de Heer het ook 

zelf bij zijn afscheid voorspeld: “de Helper, de heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal 

zenden, Hij zal u alles in herinnering brengen wat Ik u heb gezegd” (Joh. 14 25). “Wanneer de 

Helper komt, die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader 

uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen” (Joh. 15, 26). “Wanneer Hij echter komt, de 

Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen[…] Hij zal Mij verheerlijken, 

omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft” (Joh. 16, 13-14).  

De volle waarheid die de Geest zal brengen is geen andere dan het deelgenootschap aan het 

goddelijk leven. De Geest is zelf het onderlinge en wederzijdse liefdesleven van de Vader en 

de Zoon. Van deze Geest zegt Jezus dat hij bij ons blijft en in ons zal zijn: “op die dag zult gij 

weten dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u” (Joh. 14, 17.20). En Hij belooft plechtig: 



“Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en 

Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.” (Joh. 14, 23). 

Met Pinksteren vieren wij dus hoe God, die Geest is, geheim van onvoorwaardelijke liefde, 

verblijf bij ons neemt, in ons hart komt wonen en een liefdesgemeenschap met ons aangaat. 

Doordat de Geest in ons wordt geblazen stroomt Gods scheppende kracht in ons en door 

ons. Hij doorbreekt de barrières van ons hart. Zo nemen wij voortaan deel aan het intieme 

leven van liefde geven en liefde ontvangen dat zich binnen de goddelijke personen van 

Vader en Zoon afspeelt in de heilige Geest. 

De heilige Geest bewerkt in ons, door zijn goddelijke kracht, een diepgaande omvorming. De 

Geest van God is Helper in onze zwakheid en Trooster in onze droefheid. Hij reinigt wat in 

ons binnenste vuil is en onrein. Hij bevloeit wat in ons hart is verdord en Hij geneest wat in 

onze diepste diepte is gewond. Hij maakt weer zacht wat is verstard in hoofd en hart en 

verwarmt weer wat van binnen is verkild. Hij leidt eenieder die de weg is kwijt geraakt terug 

naar de bron van het leven. “ Allen die zich laten leiden door de Geest van God zijn kinderen 

van God.” (Rom. 8, 14). 

De heilige Geest maakt ons allen tot een woning van God. De apostel Paulus gaat zelfs zover 

te stellen dat onze lichamen een tempel zijn van de heilige Geest die in ons woont (1Kor. 6, 

19). Ook in onze lichamelijkheid, ja tot zelfs in onze seksualiteit toe, delen wij in het 

goddelijk leven. Immers, dezelfde Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt neemt in ons 

zijn intrek. Zo wordt nu reeds in ons het geheim werkelijkheid van de opstanding van Jezus. 

Maar wij zijn zwakke mensen. God weet het. Sint Paulus bemoedigt ook ons als hij aan de 

christenen van Rome schrijft: “De Geest komt onze zwakheid te hulp” (8, 26). We hoeven 

alleen maar om zijn komst te vragen. En zelfs dat vragen is nog het werk van de Geest in ons. 

Nu zult u zich wellicht afvragen: Hoe weten we nu dat de Geest in ons is? Als het spreken in 

talen het bewijs moet zijn dan ziet het er voor ons hier slecht uit: ik hoor niets! Toch zijn er 

wel degelijk vruchten van de Geest: gesteltenissen die van zijn aanwezigheid getuigen. Sint 

Paulus somt er negen op: “liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 

zachtheid, ingetogenheid” (Gal. 5, 22). Wanneer we die bij onszelf en bij anderen op het 

spoor komen dan weten wij dat we te maken hebben met het leven van God in ons. 

De liefde is de eerste gave van de Geest, want God is liefde (1 Joh. 4,8.16). Deze liefde “heeft 

God in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken” (Rom. 5,5). Deze 

Pinksterboodschap is voor heel de wereld bestemd. Deze viering is niet vrijblijvend. De Geest 

die wij ontvangen dwingt ons tot een leven van liefde, van liefde die zich uit in vergeving. 

“God is Geest en wie Hem aanbidden moeten Hem in Geest en waarheid aanbidden” (Joh. 4, 

24). Amen. 


