
Pinksteren, de komst van de Heilige Geest 
 
          
  
 Pinksteren sluit de paascyclus af om de 'kerk-in-de-wereld' te huldigen.  
Pinksteren is een voleinding : de door de Zoon gedane belofte van een andere 
“Trooster” te zenden, nadat Hij zal verheerlijkt worden in de Heilige Drie-Eenheid.  
Maar Pinksteren is ook een begin : het begin van het leven in Christus.�  Christus' 
aanwezigheid onder de mensen, hier op aarde, heeft een einde genomen met Zijn 
Hemelvaart, Zijn historische tijd gedurende dewelke Hij het Koninkrijk verkondigde.  
"Ik heb u deze dingen gezegd terwijl Ik nog bij u was" (Joh. XIV, 26).   
 
 Nu begint een nieuwe fase in de Openbaring.  "De Trooster, de Heilige Geest 
die de Vader in mijn naam zal zenden, zal u alles onderwijzen en u alles doen 
“herinneren wat Ik u gezegd heb" (ib.). We zien hier de twee aspecten van het feest : 
inwijding in de leer van Christus -de pedagogische functie-; en het attent worden voor 
de herinnering -de traditionele functie-.  Het komt er dus op aan dat wij bewust worden 
van de inhoud en de draagwijdte van het Evangelie.  De Handelingen der Apostelen, de 
apostolische geschriften zullen niets anders doen.  Het werk van de Vaders, de heiligen, 
de asceten, de theologen zullen hetzelfde betrachten.  De inhoud van het Evangelie 
heeft betrekking op het leven, de draagwijdte van het Evangelie doelt naar de 
eeuwigheid. "De woorden die Ik u gezegd heb, zijn geest en leven" (Joh. VI, 63).  
 
 De neerdaling van de Geest van waarheid en van de Gever van het leven is dus 
met Pinksteren niet enkel een feit, tegelijk einde en begin; maar deze neerdaling is ook 
iets blijvend.  Dit verwezenlijkt zich niet éénmaal voor altijd, zij duurt voort.  De 
neerdaling is niet enkel een gebeurtenis die zich voordeed op een bepaalde plaats, jaar 
en maand; zij is nog en vooral een blijvende realiteit, waarvan het bestaan zelf van de 
Kerk wezenlijk afhangt voor de eeuwen.   
 
 Pinksteren is dus het 'feest van de inwijding' bij uitstek. De Heilige Gregorius 
van Nyssa (IVde eeuw) verklaart : "De Heer heeft ons het volmaakte voedsel van onze 
natuur geschonken, de Heilige Geest in wie het leven is. Dit is het fundamentele thema 
van het feest". Dit duurzaam karakter van Pinksteren wordt heel sterk aangevoeld door 
het bewustzijn van de Kerk, zoals ook de Vaders en Leraren het uitdrukken en de 
liturgie het onophoudelijk belicht.   
 
 
 De Heilige Johannes Chrysostomos (IVde eeuw) herhaalt het voor ons : 
"Christus... heeft gezegd dat de Heilige Geest met u zal blijven tot in de eeuwen, en wij 
"mogen altijd Pinksteren vieren".  "Heilige Trooster, verlicht ons" (refrein canon).� 
 
 De tweede vespers van Pinksteren zijn gekenmerkt door de uitzonderlijke en 
betekenisvolle ‘knielgebeden’. Sinds de paasnacht werd niet meer geknield als teken 
van opstanding, verlichting en nieuw leven. De eerste maal nu geknield wordt is op 
deze zondag- namiddag bij het einde van deze vijftig-dagencyclus van Pinksteren 
tijdens de vesperdienst gedurende de ‘knielgebeden’.  
 
 Vooraf wordt gebeden : “Dat ons knielgebed moge worden aangenomen als 
wierook voor uw aangezicht, laat ons de Heer bid- den” en verder “Nogmaals en 
nogmaals, laat ons met gebogen knie-en de Heer bidden”.  
 



 Allen knielen en de priester bidt :  
 
“(...) Eeuwig stromende Bron van Leven en Licht; (...),  
Gij hebt de alles overwinnende ketenen van de dood verbroken, (...) 
Gij hebt uw eigen Lichaam opgedragen als een (...) onzegbare Liturgie, om ons het 
eeuwig leven te schenken. 
Gij zijt in de onderwereld afgedaald om de eeuwige grendels open te breken, (...) 
Roemrijke Wijsheid van de Vader, vaste steun van allen die mishandeld worden; (...) 
Almachtige Meester, God onzer Vaderen, (...) Gij meet de tijd toe aan de levenden en 
bepaalt het moment van de dood. (...) 
Gij boeit de mens in ziekte, en bevrijdt hem daarvan door herboren kracht. 
Gij stelt alles tot onze beschikking, en bestuurt de omstandigheden tot ons welzijn. (...) 
Meester van het heelal, (...) op deze grote slotdag van het vijftigdagenfeest hebt Gij ons 
het mysterie geopenbaard van de heilige éénwezenlijke, mede-eeuwige, onzichtbare en 
ondeelbare Drie-Eenheid. (...) 
Verhoor ons op deze dag van dit volmaakt en heilig Feest. Geef rust aan de ziel van uw 
overleden dienaren en dienaressen, (...) 
Heer, (...) bekleed ons met de wapenrusting van het Licht. (...) 
Meester van het heelal, hoe groot is het Mysterie. Op de vastgestelde tijd hebt Gij heel 
de schepping verlost, eengemaakt, en daaraan rust geschonken in eeuwigheid, Wij 
danken u voor alles, voor onze komst in de wereld, een ook voor ons vertrek daaruit. 
(...) Want voor Uw dienaren , Heer, is er geen werkelijke dood wanneer wij van ons 
lichaam scheiden en opgaan tot u, Onze God. Het is eerder een overgang vanuit het 
droevigst verdriet naar alles wat het hart kan verheugen : het is een ingaan in de vrede 
en de blijdschap. (...) 
Goede God, Vriend der mensen, vergeef ons toch onze overtredingen (...) 
Zegen ons die hier tegenwoordig zijn; verleen aan ons en aan heel Uw volk een 
gelukkige en vredige voleinding (...) en maak ons dan waardig om deel te hebben aan 
uw koninkrijk.(...) 
 
 Met  deze vesperdienst zijn wij ingetreden in de liturgische dag van de 
“MAANDAG VAN DE HEILIGE GEEST” en herhalen wij vreugdevol : ”Gelovigen, 
laat ons met vreugdevolle toewijding deze feestdag vieren, want het is Pinksteren : de 
vervulling der beloften en der gaven. Heden is het vuur van de Trooster op aarde 
neergedaald (...)”; “Neergedaald is de Bron  van de Geest, verdeeld in stromen van 
vuur, over de bewoners der aarde. Eerst als geestelijke dauw over de Apostelen, als een 
wolk waaruit vlammen regenden, die hen verlichtten en verkwikten. Van hen uit is de 
genade ook over ons gekomen, door het vuur en het water. Het Licht van de Trooster 
over hen, heeft heel de wereld verlicht”. (Kathisma zangen in toon 4). 
 
 Laten wij ons met een rein en nederig hart voorbereiden op deze lichtende 
Komst.  
 
(bron : "Le cycle pascal" C. Andronikov; “Pentekostarion” Den Haag)     
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