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'IK ZAL JULLIE MIJN GEEST GEVEN' (Ez. 36:26-27).
Peter van Dael SJ
Inleiding
Sinds Goede Vrijdag is Jezus niet meer onder ons. Maar op Paaszondag vieren we zijn
opstanding. Pasen is zo'n groot feest dat het is uitgerekt tot 50 dagen. In die 50 dagen zijn een
paar cesuren aangebracht: op de 40ste dag wordt Hemelvaart gevierd, op de 50ste dag Pinksteren.
Maar Pasen blijft één groot gebeuren. Op Paaszondag is het al Pinksteren. Dit horen we in de
evangelielezing, waar Jezus op de eerste dag van de week tegen zijn leerlingen zegt: Ontvang de
heilige Geest. Terwijl we in Handelingen, waaruit de eerste lezing genomen is, horen dat ze
vijftig dagen na Pasen werden vervuld van de heilige Geest. Vandaag vieren we Pinksteren als
het sluitstuk van Pasen. Jezus is er niet meer, maar wij gaan verder in zijn geest.
Gods scheppende geest
Met Pinksteren vieren we de komst van de heilige Geest. Wat zegt de Bijbel over geest? De
Bijbel gebruikt voor 'geest' een woord dat ook 'wind' en 'adem' betekent. Meteen al, in het begin
van Genesis, lezen we: duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het
water (1:2). Wind is iets geheimzinnigs, het komt uit de hemel en is onzichtbaar, maar het werkt
wel iets uit op aarde. Wanneer Gods scheppende adem over de woeste en doodse oervloed gaat,
ontstaan hemel en aarde, licht, planten en dieren. Vervolgens lezen we dat God de mens vormde
uit aarde en hem geest, levensadem, in de neus blies, zodat hij een levend wezen werd (Gen.
2:7). 'Geest' verwijst dus naar Gods scheppingskracht en naar leven.
Gods Geest bestemd voor allen
De adem van de Geest verwijst ook naar profetische inspiratie. Deze is weggelegd voor iedereen.
De profeet Joël laat God aan het woord:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien;
zelfs over slaven en slavinnen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten (3:1-2).
De profeet Ezechiël laat God het volgende zeggen:
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam
halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven... (36:26-27).
De Geest van Jezus, bestemd voor allen
Tot zover het Oude Testament. In het Nieuwe Testament wordt Gods Geest in het bijzonder in
verband gebracht met Jezus. Toen hij zich door Johannes de Doper in de Jordaan liet dopen,
daalde de heilige Geest op hem neer in de gedaante van een duif (Luc. 3:22). Verder wordt van
hem gezegd dat hij vervuld was van de heilige Geest (Luc. 4:1,14,18, 10:21).
Maar die Geest is niet alleen voor Jezus bestemd, maar moet ook uitstralen naar zijn
leerlingen. In de evangelielezing horen we hoe Jezus de Geest doorgaf aan zijn leerlingen: hij
blies over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest'. Ook in de eerste lezing hoorden we dat de

Geest bestemd was voor iedereen: allen die in het huis bij elkaar waren, werden vervuld van de
heilige Geest (Hand. 2:4). Die Geest was ook bestemd voor allen die buiten stonden: Parten,
Meden, Elamieten enz. Ten slotte bezielt de Geest van God en van Jezus ook ons, die vandaag
bij elkaar zijn om het Pinksterfeest te vieren.
De Geest van eenheid en vergeving
Wat is de uitwerking van de bezieling door de Geest? Die kan blijkens de lezingen van vandaag
in twee woorden worden samengevat: eenheid en vergeving. In Handelingen is sprake
van eenheid. Deze wordt aangeduid door het spreken van de leerlingen in vreemde talen, terwijl
mensen uit de hele wereld hun eigen moedertaal hoorden (2:4,8). Het verhaal van de toren van
Babel, maar dan omgedraaid. In Babel was sprake van spraakverwarring en een uitwaaieren naar
alle delen van de wereld. In Handelingen zijn mensen overal vandaan in Jeruzalem
samengekomen, en verstaan zij wat er gezegd wordt: eenheid in verscheidenheid.
Eenheid is de vrucht van vergeving. Daarover gaat het evangelie van vandaag. We
hoorden hoe Jezus aan zijn leerlingen verscheen. Zij hadden hem in de steek hadden gelaten,
maar het eerste wat ze te horen kregen, was geen verwijt, maar een vredewens. Geen wraak,
geen vergelding, maar vergeving, verzoening en vrede. Dit geldt ook voor de leerlingen
onderling. Jezus zei hun: Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn
ze vergeven. Wij zijn tot eenheid geroepen, maar tweedracht is dikwijls de realiteit. Mensen en
volken staan elkaar naar het leven. Jezus zelf is bezweken onder de tegenstand die hij ondervond.
De enige weg uit de impasse is vergeving. Vergeven is eenheid scheppen, vrede
bewerkstellingen, over de brug komen zodat een gesprek en samenwerking weer mogelijk
worden. Wij zijn hiertoe in staat omdat ook ons vergeven is. Vergeving is de werking van de
heilige Geest, die één maakt en nieuw leven geeft. Vergeving is als een nieuwe schepping. Dan
zweeft Gods Geest niet alleen over het water, maar ook over ons.
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Introduction
Since Good Friday Jesus is no longer among us. But on Easter Sunday we celebrate His
resurrection. Easter is such a big feast that it is stretched to 50 days. In those 50 days a few
caesurae were applied: on the 40th day Ascension is celebrated, and on the 50th day Pentecost.
But Easter remains one big event. On Easter Sunday it is already Pentecost. We hear this in the
Gospel Lecture, where on the evening of the first day of the week Jesus says to his
disciples: Receive the Holy Spirit. But in The Acts of the Apostles, from which the first reading
is taken, we hear that fifty days after Easter the disciples were filled with the Holy Spirit. Today
we celebrate Pentecost as the closing piece of Easter. Jesus is no longer there, but we continue in
His spirit.
God's creative spirit
With Pentecost we celebrate the coming of the Holy Spirit. What does the Bible say about the
spirit? The Bible uses a word for 'spirit' that also means 'wind' and 'breath'. Right away, at the
beginning of Genesis, we read: The earth was without form and void, and darkness was upon the
face of the deep; and the Spirit of God was moving over the face of the waters (1:2). Wind is
something mysterious, it comes from heaven and is invisible, but it does work something out on
earth. When God's creative breath passes over the wild and deadly primeval flood, heaven and
earth, light, plants and animals arise. Finally God formed man of dust from the ground and

breathed into his nostrils the breath of life or spirit; and man became living being (Gen. 2:7). So
'Spirit' refers to God's creative power and to life.
God's Spirit for all
The breath of the Spirit also refers to prophetic inspiration. The spirit is reserved for everyone.
The prophet Joel lets God speak:
I shall pour out my spirit on all humanity.
Your sons and daughters shall prophesy,
your old people shall dream dreams,
and your young people see visions.
Even on the slaves, men and women, shall I pour out my spirit in those days (3:1-2).
The prophet Ezekiel lets God say the following:
I shall give you a new heart, and put a new spirit in you; I shall remove the heart of stone from
your bodies and give you a heart of flesh instead. I shall put my spirit in you... (36:26-27).
The Spirit of Jesus, for all
So far the Old Testament. In the New Testament, God's Spirit is associated with Jesus in
particular. When he was baptized in the Jordan by John the Baptist, the Holy Spirit descended
upon him in the form of a dove (Luke 3:22). It is also said of him that he was filled with the Holy
Spirit (Luke 4:1,14,18, 10:21).
But that Spirit is not only for Jesus, but also has to radiate to his disciples. In the reading
of the gospel, we hear how Jesus passed on the Spirit to his disciples: he breathed on them and
said: Receive the Holy Spirit. Also in the first reading we heard that the Spirit was for
everyone: they were all filled with the Holy Spirit (Acts 2:4). This Spirit was also intended for all
those who were outside: Parts, Medes, Elamites, etc. Finally, the Spirit of God and Jesus also
inspires us who are together today to celebrate the Feast of Pentecost.
The Spirit of unity and forgiveness
What is the effect of the Spirit's inspiration? According to today's readings, this can be summed
up in two words: unity and forgiveness. The first reading refers to unity. This unity is indicated
by the fact that different peoples with different languages could understand what the apostles
said (2:4,8). It is the reverse of the story of the Tower of Babel. There, in Babel, started the
confusion of language and the scattering of people all over the world. In the first reading people
are brought together in Jerusalem from all over the world, and they understand what is being
said: unity in diversity.
Unity is the fruit of forgiveness. That's what the gospel of today is about. We heard how
Jesus appeared to his disciples. They had abandoned him when he was captured, but the first
thing they heard was not a reproach, but a peace wish. No revenge, no retaliation, but
forgiveness, reconciliation and peace. This also applies to the disciples themselves. Jesus said to
them: Receive the Holy Spirit. If you forgive someone's sins, then they are forgiven. We are
called to unity, but disagreement is often the reality. People want to kill each other, war prevails
in many places on earth. Jesus Himself succumbed to the opposition He experienced. The only
way out of this impasse is forgiveness. Forgiveness is about creating unity, achieving peace,
forming bridges so that conversation and cooperation become possible again. We are able to do
this because we have experienced forgiveness ourselves. Forgiveness is the action of the Holy
Spirit, who unites and gives new life. Forgiveness is like a new creation. Then the Spirit of God
will move not only over the face of the waters, but also over us.

