
 

 

OVERWEGING  

 
Verkondiging 

Corinne (in het Nederlands) 
In onze vieringen zijn we sinds een aantal jaren gewend aan een stilte aan het eind van de 
overweging. Maar vandaag zou ik er wel mee willen begínnen. Want er is veel in deze viering...  
Veel woorden en levendigheid hier vanmorgen. Maar er is ook veel in ieders léven, dat kan niet 
anders. Altijd maar weer vraagt het leven veel van ons. Laten we ons daarom nu een moment 
openen voor het stille, het kleine in ons leven en stil staan bij dat wat geen aandacht kreeg..... 
 
Een weldadige stilte.... Ik denk dat dat precies is wat de H. Geest nodig heeft; een stille ruimte die 
meer en meer gevuld kan worden. Want influisteringen van de Heilige Geest komen vaak stilletjes 
en subtiel. God zal zelden schreeuwen om onze aandacht te trekken. De Geest staat er om bekend 
dat zij inspireert, leiding geeft en bemoedigt. De Geest rust mensen toe om te bezinnen op hun 
leven om vervolgens in veelkleurigheid haar weg te vinden. Er zijn vele manieren en talen waarin de 
Geest tot ons spreekt. De titel van deze viering zegt het al: Eén Geest, in vele talen. 
 
Het zal van persoon tot persoon verschillen hoe je Gods stem in jouw leven hoort. Misschien in 
vage ideeën, in dromen of visioenen, in Bijbelteksten of liturgie. Sommige mensen zijn heel sensitief 
en voelen aan wat er in bepaalde situaties nodig is. Anderen zijn misschien meer visueel ingesteld,  
en zij zien Gods Geest vooral in beelden. Kennelijk sluit Gods Geest aan bij hoe wij staan 
voorgesorteerd, anders gezegd: bij de taal van ons hart. Dat kan ook muziek zijn of iets dat een 
ander tegen ons zei, iets dat je ergens hoorde en dat met je mee ging. 
Maar wat nu mag landen, is het besef dat het spreken van de Geest van God vaak veel “kleiner”  
en onopvallender is dan we misschien verwachten. Als een lieve gast in onze ziel die ons verbindt 
met onszelf, met God, en zeker ook met elkaar. 
 
Niet altijd verstaan we direct wat de Geest vermag. We zullen dat zo dadelijk letterlijk merken  
als pater Wijbe in het Papiamento verder gaat met deze overweging. Voor sommigen onder ons is 
dat de taal van hun hart. Voor anderen is het onbegrijpelijk. Maar ik ben er van overtuigd dat de 
Geest  dan andere manieren zal vinden om tot je te spreken! 
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Wijbe (in Papiamento) 
Pinksteren! Het woord betekent: 50, de 50ste dag van Pasen.  
50:   7 x7, plus 1. Het perfecte en complete getal.  
Het betekent dat met Pinksteren het barmhartig komen van Jezus onder ons zijn 
hoogtepunt bereikt.                                                                                                           
De lezingen vandaag laten ons dat ook op verschillende manieren zien: in beelden van vuur, 
eenheid, liefde. Vanaf vandaag beginnen de apostelen frank en vrij en met vuur  te getuigen 
van Jezus. De  Handelingen van de Apostelen zijn er vol van. De heilige Geest verenigt 
mensen die van elkaar verschillen in taal en land. Allen begrijpen wat de apostelen zeggen. 
De heilige Geest, Gods Adem, verenigt hen met elkaar, zoals onze adem ons lichaam met 
zijn vele ledematen tot een levend geheel maakt. In het evangelie belooft Jezus ons de 
Helper te sturen. Zij is de levensadem, de liefde tussen de Vader en Christus zelf, en Ze zal 
in ons wonen, wanneer wij Christus in ons leven toelaten, Hem echt liefhebben en alle 
mensen met respect behandelen, zoals Hij heeft vóórgedaan.                                                                                                             
Christus en de Vader zullen in ons komen wonen! Stel je voor: God komt in ons wonen! Wat 
een rijke en prachtige ervaring! Vaak denken we dat God ver van ons daarboven is, maar 
vandaag horen we dat Hij ook in ons woont. En terwijl zijn Geest, zijn Levensadem in ons 
woont en uitroept: ”Abba, Vader”, wil Zij niet opgesloten blijven in ons - als in een kooitje -, 
maar Zij wil ons stimuleren een band met elkaar te vormen, in elkaar het beeld van God te 
zien, Gods aanwezigheid in elkaar te erkennen. Zij brengt ons ertoe om een gemeenschap 
met elkaar te vormen - met alle verschillen in karakter, afkomst en talent. Zijn heilige Geest, 
zijn Levensadem, beweegt ons in die richting. Daarom zegt Paulus: “Laat u leiden door de 
heilige Geest.”                                                      

 
Kom, heilige Geest, Levensadem van God, help ons Christus van dichtbij te volgen en de 
bron van liefde in onszelf en in de mensen om ons heen te ontdekken!                                                                                                                 
Kom, lieve Gast van onze ziel en maak ons sterk en liefdevol! 

 


