
Pinksteren 9 juni 2019 
 
 
Vindt u het wat vreemd? 
Pinksteren vieren terwijl Maria zo centraal lijkt te staan, 
zoals we horen in de liederen die Fiori Musicali ons toezingt 
en in de gebeden en de lezing van vandaag. 
Maria ook die hier vooraan staat, bij het kruis van Jezus. 
 
Nochtans speelt Maria een grote rol te spelen in het Pinkstergebeuren, 
en nog altijd trouwens in de kerk van vandaag. 
Manu Verhulst geeft ons zo mooi mee: 
"Maria was dagelijks bij hen, de leerlingen,  
om de al te scherpe hoeken tijdig af te ronden". 
Dezelfde Maria die het onder het kruis van Jezus stond, 
geeft de kracht van de Geest door aan de leerlingen. 
Symbolisch uitgebeeld met twaalf rode kaarsen (=de leerlingen)  
en zij met de witte kaars. 
 
Maria:  
Sterk … al is het op de achtergrond, 
Ondersteunend … al klinkt het niet altijd met zoveel woorden, 
Voorbeeld van vertrouwen … ook in moeilijke dagen. 
 
De eerste oogst was binnengehaald toen de leerlingen terug binnen kwamen. 
Hun eerste getuigenis gegeven, 
het eerste vuur uitgedragen, 
het eerste vertrouwen terug herwonnen. 
 
Beste mensen, het pinksterfeest is het grootste feest van een levende, 
enthousiaste kerk. 
Een feestdag die spettert van leven, van enthousiasme,  
zo noemden we in het begin van dit samenzijn dit feest. 
Enthousiast = vol van God. 
Maar waarom kunnen wij wel vol overtuiging en enthousiasme spreken  
van een bijzondere film, een evenement, een groots gebeuren, 
en lukt ons dat veel moeilijker als het gaat over ons geloof? 
Zijn we soms niet te bang om als kerk, als gelovige naar buiten te komen, 
met het gevoel: we willen ons niet opdringen? 
Wij zitten immers ingeworteld in de cultuur van 'ieder zijn gedacht en zijn vrijheid'. 



Het wordt ons nochtans vaak toegezegd in de Bijbel,  
in tal van genezingsverhalen bv. Jezus geeft het ons ook vandaag mee. 
"De Helper zal u alles leren en in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb." 
 
En wees gerust: Gods Geest heeft een grote voetafdruk:  
Hij (maar het mag ook ZIJ zijn) werkt in ieder van ons. 
Zo kan het wonder ook vandaag gebeuren, 
zo wordt dat wonder ons vandaag gegeven: 
dat wonder van een nieuw begin! 
 
Als we kijken met nieuwe ogen, zien we zeker hoe die Geest aan het werk is. 
Het wonder van sterke vrouwen  
maar ook van mannen, wees gerust,  
bij deze een dikke proficiat aan allen die een vader zijn voor anderen - 
Het wonder van mensen die elkaar in gebed meedragen, 
van talenten die gebruikt worden om Gods woord te laten klinken  
en gestalte te geven…. 
het wonder van tijd en (financiële) middelen die gedeeld worden  
om het rijk Gods mee vorm te geven. 
Op de evaluatie van Tereken Overlegt van voorbije donderdag is het belang van 
deze wonderen die gebeuren nog eens in de verf gezet. 
Wie het graag leest: het verslag ervan ligt achteraan in de kerk. 
 
Daarom deze vraag, deze taak die we elk krijgen: 
laten we elkaar blijvend oproepen, elkaar bevestigen  
én laten zien dat Gods kracht in ieder van ons werkt. 
Is dat geen signaal van een sterke kerk van mannen en vrouwen? 
 
Niet bang zijn … zij Maria tegen de twaalf. 
Niet bang zijn, zegt Maria, zegt Gods Geest …  DOEN: 
 
Laten we bidden dat het ons gegeven is: 
bidden, doen en onze tijd en onze middelen aanwenden  
om Gods Geest zijn werk te kunnen laten doen. 
 
De oogst wordt binnen gehaald … 
 
 


