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Het Pinksterfeest is in aantocht. Een feest
waarvan de Nederlandse overheid vindt
dat we het met twee dagen moeten
(mogen) vieren. Een kerkelijke basis voor
‘Tweede Pinksterdag’ ontbreekt. En toch
benadrukt Tweede Pinksterdag het belang
van Pinksteren.

Kerstmis kun je het ‘feest van liefde en
hoop’ noemen. God toont zijn liefde voor
ons, zijn volk, doordat Hij ons zijn Zoon
schenkt. Hij vervult de hoop op de Mes-
sias. Pasen is ook het ‘feest van hoop en
liefde’. God schenkt ons door de verlos-
sing hoop op betere tijden en Hij toont dat
zijn liefde voor ons zóver gaat dat Hij zijn
eigen Zoon voor ons offert. Zo blijft van 
‘de grote drie’ enkel ‘geloof’ over. Dat is
Pinksteren.

DOE IETS!
Op Pinksteren startte het geloof. Vijftig
dagen hielden de leerlingen – onder wie
Moeder Maria – zich angstvallig verborgen
in de bovenzaal. Zeker na Jezus’ Hemel-
vaart voelden ze zich alleen. Maar... dan
komt de Heilige Geest en komen ze in
actie. Het boek van Lucas dat hiermee 
begint heet niet voor niets de Handelingen
van de apostelen. Het is tijd voor actie:
doe iets!

Pinksteren richt zich tot ons. Ook wij wor-
den begeesterd en krijgen de opdracht:
‘Doe iets!’ Ieder op zijn of haar eigen ma-
nier. Het hoeft niet iets groots te zijn. We
zien de apostelen grote dingen doen,
maar ze zullen vooral veel kleine dingen
gedaan hebben die Lucas’ boek niet ge-
haald hebben. Al deze handelingen waren
gericht op de ander. Dat is de opdracht die
het Pinksterfeest ons meegeeft: doe iets

voor een ander! Het kunnen kleine dingen
zijn: de supermarktcaissière groeten
maakt haar dag een stukje mooier. Een
praatje met de buurman die alleen is. En
ook je houden aan de coronamaatregelen
is iets doen ten voordele van een ander!

ZEVENMAAL HULP
Maar moeten we het na Pinksteren alleen
doen? Nee. Pinksteren is ook het feest
van de Heilige Geest. Deze begeestering
die we meekrijgen van God is de eerste
van zeven hulpbronnen die we meekrijgen
met en na Pinksteren. In de weken na
Pinksteren worden we eraan herinnert dat
naast de Heilige Geest ook Maria, de
Vader, de Zoon, de Eucharistie en de voor-
beelden die de Harten van Jezus en Maria
ons geven.

MARIA, MOEDER VAN DE KERK
De maandag na Pinksteren (Tweede Pink-
sterdag) is sinds 2018 de gedenkdag
Maria, Moeder van de Kerk. Jezus’ Moe-
der is onze Moeder en zo een steun en
toeverlaat. Zij weet als geen ander wat
voor moeilijkheden ‘leven op aarde’ – tot
het verlies van een kind – met zich mee-
brengt. Ze wijst ons op de balans tussen
bidden (met de apostelen) en actief zijn
(bijvoorbeeld de bruiloft te Kana). Ook bid-
den is natuurlijk iets doen ten voordele van
een medemens.

H. DRIE-EENHEID
De zondag na Pinksteren vieren we de 
H. Drie-eenheid. We hoeven het echt niet
zonder de hulp van de Vader en de Zoon
te doen. Hoe zouden we dat ook kunnen?
We horen Jezus zeggen: “Mij is alle macht
gegeven in de hemel en op aarde. Gaat
dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlin-
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gen en doopt hen in de naam van de
Vader en de Zoon en de heilige Geest en
leert hun te onderhouden alles wat Ik u be-
volen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot
aan de voleinding der wereld.” (Mt 28:18b-
20) Anders gezegd: hup, handen uit de
mouwen en doe iets! Mét het besef dat
naast de Geest ook de Vader en de Zoon
ons altijd zullen steunen in dit goede werk.

SACRAMENTSDAG
De donderdag (bij ons in Nederland de
zondag) hierop volgt Sacramentsdag. De
Eucharistie, Brood en Wijn, staan centraal.
Het ware Brood waarvan wij leven. God
schonk ons via Jezus deze onuitputtelijke
energiebron. We mogen ons aan deze
Bron laven... om energie te putten om
weer de goede werken te doen.

We zijn in het Evangelie die dag weer bij
het Laatste Avondmaal. Bij Marcus verne-
men we, dat Jezus zijn leerlingen de 
opdracht geeft een man met een kruik te
volgen (Mt 14:13). In Jezus’ tijd was water
halen werk voor vrouwen of... mannen met
een beperking. Het hebben van een ge-
handicapt kind in die tijd was voldoende
om als ‘minderwaardig’ beschouwd te wor-
den. De bovenzaal van deze familie wilde
niemand gebruiken. Behalve: Jezus! Voor
Hem telt iedereen mee! Ook wij krijgen de
opdracht in ons ‘doen’ iedereen mee te
laten tellen.

HEILIG HART EN ONBEVLEKT HART
Ten slotte vallen op de derde vrijdag en 
zaterdag na Pinksteren het Hoogfeest van
het Heilig Hart van Jezus resp. het Onbe-
vlekt Hart van Maria. We zijn in het Evan-
gelie weer terug onder Jezus’ kruis.
Johannes getuigt dat uit Jezus’ zijde bloed

én water stroomde (Joh 19:34-35). In die
tijd geloofde men dat de mens bestond uit
water en bloed. Had er enkel bloed uit
Jezus’ zij gestroomd, dan was dit een
teken geweest dat hij slechts goddelijk
was. Had het bloed en het water zich ver-
mengd, dan was het een teken dat Jezus
slechts mens was.

Johannes schrijft later: “Niemand kan de
wereld overwinnen dan hij die gelooft dat
Jezus de Zoon van God is. Hij is het die
gekomen is met water en bloed, Jezus
Christus. Hij is gekomen niet door water
alleen, maar door water en door bloed. De
Geest betuigt het, omdat de Geest de
waarheid is. Want er zijn drie getuigen, de
Geest, het water en het bloed, en deze
drie stemmen overeen.” (1 Joh 5:5-8) 
Zonder Jezus kunnen we niet boven het
aardse uitstijgen en werkelijk ‘iets doen als
de apostelen’. Over Maria horen we van
Lucas dat zij al het bijzondere dat zij
hoorde en meemaakte bewaarde in haar
hart (o.a. Lc 2:51b). Ze stelt een voor-
beeld: ook in ons hart moet plek zijn voor
de ander. Dat blijft de gemene deler van al
deze feesten. Doe iets voor je medemens!
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