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Wat roept het woord ‘geest’ bij je op? 

Het klinkt zo iel en vaag misschien denk je wel aan iets onstoffelijks, of 

aan iets spookachtigs. 

Maar het hebreeuwse woord voor geest: ‘ruach’, betekent ‘windkracht’ of 

‘ademstoot’ en dat kleedt het vage woord al meer aan. Blijkbaar gaat het 

in het hebreeuws- geschreven bijbelverhaal over de Geest als een kracht 

die de tijden voortstuwt, mensen in beweging zet, en telkens een nieuw 

begin weet te maken waar dat nodig is. 

 

Een voorbeeld uit eind jaren ’50 van de vorige eeuw. Er broeide iets in de 

katholieke kerk. Voelde die kerk in de jaren daarvoor nog aan als een 

warm nest, verderop in de 50er jaren klopten de regels niet meer met wat 

je van binnenuit voelde. De liturgie was sleets geworden en de hele 

organisatie geclericaliseerd, terwijl mensen steeds mondiger werden.  

Toen trad er een nieuwe leider aan. Eén die kon lachen. Hij ging de 

geschiedenis is als Paus Jan de Goede. Hij had een goede neus en rook de 

muffe sfeer. Tijdens een vergadering met zijn staf gooide hij de ramen 

open en zei: “Ik wil frisse lucht in de kerk, zodat de Pinksterstorm er 

doorheen kan waaien”. 

Zo werd het 2e Vaticaans Concilie geboren met de bedoeling de kerk bij de 

tijd te brengen. Er kwam weer beweging in de organisatie, nieuw leven --  

nieuwe hoop – nieuw élan. 

Dat is allemaal zo’n 60 jaar geleden. Een heel aantal van ons heeft die 

lente in de kerk nog meegemaakt. 

 

Maar tegelijkertijd begon heel de maatschappij danig te veranderen. Het 

werd steeds duidelijker hoeveel weerstand de basis had tegen starre 

structuren en bepalingen van boven. Symbolisch hiervoor waren de 

studentenopstanden in 1968 aan de universiteiten van Parijs en Leuven. 

Of dit door de H. geest kwam weet ik niet, maar het was wel een 

Pinksterstorm waardoor structuren die onaanvechtbaar leken, braken als 

takken van een oude boom.  

Maatschappelijke verhoudingen democratiseerden, kerk- en kloosterleven 

werden een persoonlijk te kiezen zaak, waardoor veel kerkbezoekers 

ontkerkelijkten en priesters/kloosterlingen uittraden (en ik trad in … maar 

dat tussen haakjes). 



Tekenend voor die tijd was bijvoorbeeld ook dat in het traditioneel-

katholieke zuid Limburg met Pinksteren de eerste Pinkpop werd gehouden. 

Geen ‘Feest van de Geest’, maar een uit Woodstock overgewaaid festival 

met langharige hippies, het vrije denken, lekker in de modder liggen, 

naaktlopen, drugs, flowerpower. 

Geschrokken door zoveel antiautoritair gedrag deed de nieuwe kerkleiding 

de ramen weer dicht, tot ongenoegen van katholieken die zich afvroegen 

waar de frisse wind was gebleven. Toen ontstond de 8 Mei Beweging: 

duizenden vernieuwingsgezinde katholieken kwamen op die dag jarenlang 

bijeen in o.a. de Bossche Veemarkthallen om – door de koeienlucht heen 

– de frisse wind op te snuiven van een kerk in beweging. Er werd veel 

kritiek geuit op de conservatieve kerkleiding, maar daar wordt je op een 

gegeven moment ook moe van. Laat de kerk van boven maar met rust en 

steek energie in de kerk van beneden. 

 

Op dat punt zijn wij nu aangekomen. En wat onszelf betreft: na sluiting 

van de Paterskerk zijn wij een zelfstandige geloofsgemeenschap 

geworden. Niet om oppositie te voeren tegen wie of wat dan ook, maar 

om trouw te blijven aan een manier van vieren en van kerk-zijn die recht 

doet aan de tijd waarin we leven. 

Onze moderne samenleving is vloeibaar geworden. Alles wat we doen en 

wie we zijn – werk, woonplaats, relaties, vriendschappen, 

lidmaatschappen – kan zo weer worden ingewisseld voor andere 

verbindingen. Zo’n samenleving heeft ook zijn invloed op de kerk. De kerk 

die eens zo statisch was,  gericht op structuur, organisatie en getal, zal 

ook steeds meer vloeibaar worden. De vloeibare kerk is een informele 

gemeenschap van mensen, bij wie de basis wordt gevormd door 

activiteiten, en niet door structuren en gebouwen. Het lidmaatschap 

bestaat uit participatie, betrokkenheid, zoeken naar zingeving. Deze kerk 

bestaat als een keten van kleinere gemeenschappen: bezielde verbanden 

van mensen rond zingeving en barmhartigheid. 

  

De fysieke gestalte van ons geloof wordt kleiner, maar het Evangelie gaat 

door. Het vuur van de H. Geest laat zich niet uitdoven.  

Aan ons om dat te blijven zien in de tekenen van de tijd. 

 

  

 


