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Zondag, 5 juni 2022, Pinksteren 

 

Zusters en broeders, we kennen allemaal de uitdrukking ‘De geest krijgen’. Je hebt een ontdekking 

gedaan, wordt enthousiast, gaat gedreven aan de slag. Met Pinksteren ontvangen wij de heilige Geest, 

zeggen we. Maar welke ontdekkingen doen wij, deze dagen? Worden we enthousiast? Gaan we gedreven 

aan de slag? Zijn we blij dat we een Blijde Boodschap kunnen uitdragen? Jezus zegt ons dat de heilige 

Geest ons alles zal leren. Hij zal ons de diepere betekenis van Jezus’ boodschap in herinnering brengen. 

Hij is onze Helper. 

De livestream komt op zondag 5 juni om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen. 

Deze Eucharistieviering wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen. 
 

Gebed 

Gij, God, die eens het licht hebt gebracht 

opdat wij een plaats krijgen in uw schepping, 

wees aan onze zijde bij alles wat wij tegenkomen in onze wereld. 

Wees aan onze zijde bij al het kwaad dat we zien, 

maar wees er ook om te ontdekken wat ons tot vrede strekt. Amen. 
 

Lezing uit de Handelingen der Apostelen 

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel 

een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. Er 

verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij 

werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de 

Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die afkomstig waren uit 

alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop en tot hun verbazing hoorde 

iedereen hen spreken in zijn taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: Maar zijn al die 

daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen 

moedertaal ? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocíë, van 

Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier 

verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken 

van Gods grote daden. 

Ik krijg geen adem 
 

Zend uw adem en zij worden geschapen, 
zo geeft U de aarde een nieuw gelaat. 
Psalm 104, 30 

 

Het virus van de onverschilligheid  

drukt me tegen de grond;  

ik krijg geen adem. 
 

God, ik hoef niks dan liefde, respect voor  

mijn taal, 

mijn kleur,  

mijn geaardheid, 

mijn geloof, 

mijn beperkingen,  

mijn armoede, 

mijn depressies,  

en mijn eigen, eigenwijze levenslust. 
 

Geef mij adem, 

blaas het vuur in mijn hart aan,  
verlicht mijn gezicht.  
 

Rob van Uden, gebed bij Psalm 104 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes 

In de avond van de 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: 

“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. Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de 

Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u”. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: “Ontvangt de 

heilige Geest. 

Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." 

 

Overweging 

Net als vele steden tegenwoordig herbergt het Jeruzalem in de tijd van de apostelen mensen uit 

vele streken. In deze stad met veel verschillende volken en talen wordt, op de vijftigste dag van 

Pasen, het joodse Wekenfeest gevierd. Op die dag werd in het oude Israël de eerste opbrengst van 

de tarweoogst aan God gegeven. Het feest is dus een Oogstdankfeest. Tegelijkertijd staat het We-

kenfeest in het teken van de verbondssluiting bij de Sinaï: Ook de gave van de Tien Geboden wordt 

gevierd. 

Het Pinksterfeest dat wij kennen vindt dus plaats tijdens een feest dat de nieuwe oogst en het 

verbond van mens en God tegelijk viert. Er zijn veel mensen bij elkaar op één plaats. Plotseling 

ontstaat er een enorm geraas: De eerstelingen van de oogst worden binnengebracht. De oogst is: 

honderdtwintig leerlingen die voor Jezus zullen kiezen. Zij zijn de oogst van Pinksteren. Zij aan-

vaarden de nieuwe wet: God liefhebben en je naaste als jezelf. Pinksteren ademt de verbondenheid 

die God met mensen wil hebben. 

 

Zending 

In het vertrouwen dat de Geest als een gave van God ook vandaag in ons woont, 

openen we ons voor Gods zegen: 
 

Moge God u zegenen met de geest van geloof 

en u vervullen met vertrouwen. 
 

Moge God u zegenen met de geest van hoop 

en u vervullen met creativiteit. 
 

Moge God u zegenen met de geest van liefde 

en u vervullen met een aanstekelijk vuur. 

Kom, heilige Geest, 
vervul het hart van uw gelovigen 

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 
 

Pinksteren 

Dankzij de heilige Geest  

samenkomen, opgenomen worden, 

in de verbinding tussen hemel en aarde.  

Wij verlangen naar een nieuw begin, 

naar een bezield leven vol van zin en samenhang. 

We willen ons openen voor een nieuwe bezieling 

in een tijd dat het zeker niet eenvoudig is 

om christelijk leven concreet te maken. 

Toch zoekt de kerk in ons land haar weg.  

Stap voor stap openen we ons voor de inspiratie van Christus  

om ook vandaag onze weg in zijn geest kunnen gaan. 


