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Adem is leven. We realiseren het ons meestal pas wanneer we kortademig worden, maar 
onze adem is van levensbelang. Ons leven hangt aan een zijden draad, zegt een oude 
Oosterse wijsheid, en die draad is onze adem. Het menselijk leven begint bij onze 
geboorte met een inademing en het eindigt met een uitademing, als we de laatste adem 
uitblazen.  

Ook de Bijbel begint met een inademing en eindigt met een uitademing. De gelovige 
reflectie op het mysterie van het leven beschrijft op de eerste bladzijden van de Bijbel, in 
het zogenaamde tweede scheppingsverhaal, hoe God de mens de levensadem in de neus 
blies. “Zo werd de mens een levend wezen” schrijft de auteur van het boek Genesis. Je 
kunt het een primitieve beschrijving vinden, maar het drukt wel het besef uit dat de mens 
leeft van de zuurstof die hij zelf niet produceert. We weten nu dat die van de bomen 
komt, maar dit neemt niet weg dat de mens voor zijn biologische leven afhankelijk is van 
externe factoren. Voor het spirituele is dit niet anders. 

De Bijbel eindigt ook met een uitademing. Als Jezus sterft aan het kruis, staat er in het 
evangelie, dat Hij de geest gaf. Letterlijk staat er: Hij gaf de adem. Nu is dat een bewust 
dubbelzinnige uitdrukking. Zeker in de woordkeus van de evangelist Johannes, die dit 
schrijft. Jezus blies weliswaar zijn laatste adem uit als mens, maar als Zoon van God 
deelde Hij daarmee ook de levensadem mee die voortkomt uit God zelf. In deze uitspraak 
klinkt al het geloof in de opstanding van Jezus uit de dood door. Want het Griekse woord 
pneuma, dat de evangelist gebruikt, is ook de aanduiding voor de heilige Geest van God.  

Zojuist hoorden we een verslag van het eerste Pinksterfeest, na de dood en opstanding 
van Jezus, volgens de weergave van de evangelist Lucas. De wind die opstak wordt 
beschreven als een ‘heftige adem’ die het hele huis vervulde. En de heilige Geest zette 
zich als vuurtongen op ieder van de aanwezigen neer. 

Wat we hier zien zou je een spirituele reanimatie kunnen noemen. Jezus, de Zoon van 
God, blies na zijn opstanding over zijn  leerlingen en zei: “Ontvang de heilige Geest.” Zijn 
leerlingen waren letterlijk uitgeblust door de verwarrende en onthutsende ervaring van 
Jezus’ dood aan het kruis. Het leek er in eerste instantie op dat zij drie jaar lang 
tevergeefs hun hoop hadden gesteld op deze Joodse rabbi uit Nazareth. Heel zijn 
onderricht leek een leugen, en het Rijk van God dat Hij verkondigde een luchtkasteel. 
Bang hadden de leerlingen zich teruggetrokken in de zaal van het laatste avondmaal. Ze 
hadden er zich verschanst uit vrees om ook opgepakt en gekruisigd te worden als 
aanhangers van Jezus. 

En dan komt de Heer Jezus zelf binnen ‘terwijl de deuren der verblijfplaats gesloten 
waren’ en het huis wordt vervuld van de adem van God zelf. Die adem zet hen in vuur en 
vlam. Ze komen opnieuw tot leven: “Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en zij 
begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.” Het huis 



blijkt te klein en de leerlingen breken letterlijk naar buiten om in alle talen van de 
toenmalig bekende wereld “te spreken van Gods grote daden.” 

De adem van God, de Heilige Geest, schept een nieuw begin door toedoen van Jezus. Er is 
sprake van een nieuwe schepping uit kracht van de goddelijke levensadem welke in de 
afzonderlijke leerlingen van Jezus en in de gemeenschap als geheel geblazen wordt. Deze 
is de Helper, welke Jezus op de vooravond van zijn lijden en dood, tijdens het laatste 
avondmaal, aan zijn leerlingen had toegezegd. Hij noemde hem “de Geest van de 
waarheid” omdat die zijn leerlingen alles in herinnering zou brengen wat Hij hun had 
gezegd. Hijzelf had zich immers “de waarheid” genoemd. De Heilige Geest blijft tot op 
vandaag werkzaam in de gelovige gemeenschap om Jezus’ persoon en boodschap levend 
te houden. 

De Heilige Geest brengt ons tot de volle waarheid omtrent wie de Zoon en wie de Vader is 
en daarom noemt Jezus Hem de Helper. Maar de Geest helpt ook op een andere wijze. Hij 
is tevens de goddelijke levenskracht die over Jezus getuigenis aflegt bij monde van zijn 
leerlingen, want : “Ook jullie moeten getuigenis afleggen” zegt Hij. Zoals bij de eerste 
generatie leerlingen blijft de Geest inspireren tot het geven van getuigenis. Niet alleen in 
woord, maar ook in daad. 

De apostel Paulus schrijft daarover in zijn brief aan de Galaten, zoals we in de tweede 
lezing konden vernemen. De Heilige Geest is een werkzame kracht die echter in ons, 
mensen, ook een tegenkracht ontmoet en oproept. Paulus noemt het de zelfzucht. “De 
zelfzucht begeert tegen de Geest en de Geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars 
tegenstanders, zodat ge niet doet wat ge zoudt willen doen.” De Heilige Geest van Jezus is 
een geest van liefde die zichzelf niet zoekt, maar juist het welzijn van de ander beoogt. 
Het is de liefde die bereid is zijn eigen leven te geven ten bate van de ander. De zelfzucht 
is de liefde voor het ego die ten koste gaat van het geluk en het leven van de ander. Het is 
een leven volgens de ongecontroleerde hartstocht. 

Het christelijk leven is een leven volgens de Geest van God. En zoals je een boom aan zijn 
vruchten kunt kennen, zo is een waarachtige christen te herkennen aan de vruchten van 
de Geest. Paulus somt er negen op: “liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.” En hij besluit heel programmatisch: “Daar 
wij leven door de Geest, willen wij ook leven volgens de Geest” 

Dit is Pinksteren. Feest van herademing. De Geest is de goddelijke Adem die ons tot nieuw 
leven opwekt. Die wordt ons gratis geschonken, maar niet vrijblijvend. Ze vergt iets van 
ons opdat ze vruchten kan dragen in ons leven. Het is echter geen kwestie van moeten, 
maar van willen. De vraag aan ieder van ons is daarom: Willen wij ook leven volgens de 
Geest? Of hechten we meer aan onze zelfzucht? Moge de Helper ons ook tot de volle 
waarheid omtrent onszelf brengen, en ons de kracht geven de weg van het leven te 
kiezen. Van het leven dat Jezus ons geeft en dat ons thuis brengt bij de Vader. Amen. 


