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Eerste lezing:  
Eerste Lezing: Leviticus 13,1-2.45-46 

Wie aan een huidziekte leed werd buiten de gemeenschap gesloten. 
 

e Heer sprak tot Mozes en Aäron: Heeft iemand een gezwel, uitslag of 

een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men 
hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht 

brengen. Degene die aan huidziekte lijdt, moet in gescheurde kleren lopen 
en zijn haren los laten hangen; hij moet zijn baard bedekken en roepen: 

`Onrein, onrein!' 
 

Vraag: Wie sluit jij buiten de gemeenschap? De relschoppers van vorige 
maand? Zo ja, waarom? 

 
Evangelie: Marcus 1,40-45 

Jezus raakt een melaatse aan, hij wordt rein. En: Jezus zorgt ervoor dat hij 
weer opgenomen wordt in de gemeenschap. 
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Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus 
Eindhoven en alle andere geïnteresseerden 

 
Vandaag, op de vijftigste dag na Pasen, vieren we het feest van Pinksteren. 

Moge Gods goede Geest bij ons binnen blazen, ons openbreken om Gods 

boodschap van adem, ruimte, vuur en nieuw leven te ontvangen. 
Moge we ons zo geborgen weten bij God: in de naam van de Vader en de 

Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 

 

 

 

Aangeraakt door de Geest 
 

Wat doen mensen die ergens door geraakt zijn? 

Ze gaan het vertellen aan wie het maar horen wil. 
 

Wat doen mensen die verliefd zijn? 

Ze kunnen het niet voor zichzelf houden, 
ze gaan vertellen. Ze kunnen niet anders, 

omwille van de geestdrift voor die ander. 
Ze staan in vuur en vlam. 

 
Zo komt ook de Geestkracht van God tot ons. 

In wind, adem en vuur maakt God zijn liefde aan ons bekend. 
En wij, aangeraakt door Gods Geestkracht, 

we kunnen het niet voor ons houden. 
We gaan vertellen. En wonder boven wonder: 

iedereen verstaat ons. 
 

Laten we ons steeds weer aanblazen door Gods goede Geest. 
 

René Hornikx 
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Eerste Lezing: Handelingen 2,1-11 
De leerlingen zijn opnieuw in vuur en vlam voor Jezus. Hij leeft in alles wat 

ze denken en doen. 

 
oen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde 

plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige 
wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er 

verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op 
ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en 

begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te 
vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die 

afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, 
liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in 

zijn eigen taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: ‘Maar 
zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder 

van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en 
Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van 

Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij 

Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, 
Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods 

grote daden.’ 
 

Vraag: Hoe leeft Jezus in jou? 
 

Evangelie: Johannes 15,26-27; 16,12-15 
Leven door de Geest betekent zowel een leven vanuit de Geest als een 

leven naar de Geest. 
 

ezus zei tot zijn leerlingen: ‘Wanneer de Helper komt, die Ik u van de 
Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal 

Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf 
het begin zijt gij bij Mij.  

Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer 

Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid 
brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en 

u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan 
u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Ik zei dat Hij aan u zal 

verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft 
het mijne is.  
 

Vraag: Op welke wijze word je gevoed door de Geestkracht die van Jezus uitgaat? 

 
 

De Geest spreekt alleen in hun binnenste 
bij degenen die ruimte voor hem maken.  

Augustinus 

 

T 

J 
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Overweging 

 
Nog nooit was het zo stil in onze kerkgebouwen als in het afgelopen jaar. 

En zeker op Pinksteren voelt dat heel vreemd aan. Want dat is de dag 
waarop veel verschillende mensen in grote getale afkwamen op de 

leerlingen van Jeruzalem die vanuit den hoge vervuld werden van de Heilige 
Geest en daar in alle tongen en talen van getuigden. Velen lieten zich door 

hun enthousiasme meenemen en dopen: het begin van de Kerk.  
Maar ook dit jaar –bij de gedachtenis van dit Pinksterwonder- blijven wij als 

geloofsgemeenschap nog thuis uit angst voor het virus. Dat wil niet zeggen 
dat de Geest van Pinksteren óók thuis blijft. Hij/zij waait immers waar ze 

wil. Open je hart dan maar voor zijn komst.  
 

1e Pinksterfeest 
Als je jarig bent, of een jubileum viert, dan krijg je een cadeau. Vandaag 

vieren wij met zijn allen de verjaardag van … de Kerk! Want op die 1e 

Pinksterdag toen de leerlingen van Jezus uit hun dooie hoek tevoorschijn 
kwamen en vrijuit durfden de spreken over Gods grote daden, toen sloten 

zich wel drieduizend mensen aan vanuit alle volken en talen bij de beweging 
van Jezus Christus. Zo werd kerk geboren en is het vandaag haar 

verjaardag.  
 

De zeven gaven 

Als cadeau ontvangen we de zeven gaven van de Geest. Onze 
pinksterliederen zingen dat uit: ‘Gij schenkt uw gaven zevenvoud: 

1)wijsheid 2)inzicht 3)raad 4)sterkte 5)kennis 6)ontzag 7)geloof.  
 

En ook al zijn met Pinksteren de 
kerken maar half geopend of 

nog helemaal gesloten uit vrees 
voor het virus, de Geest waait 

waar ze wil.  
* Zo hoorde ik een arts die op 

het ziekenhuis mede-
verantwoordelijk is voor de 

zorg van coronapatiënten, 

vanuit zijn geloof zeggen: bij 
dit moeilijke werk vraag ik de heilige Geest om mij te verlichten, zodat ik 

geen fouten maak en er geen complicaties optreden voor patiënten.  
* Dat de Geest waait waar ze wil, proefde ik bijvoorbeeld ook in de 

gedachtegang van de hippe Surinaamse jongeman Jeangu Macrooy, die ons 
land dit pinksterweekend vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival. In 

een interview met het dagblad Trouw over de Tien Geboden zegt hij onder 
andere: Je zou God een oerkracht of de natuur kunnen noemen. En als je 

het zo bekijkt, kan je niet anders concluderen dan dat we daar niet erg 
eerbiedig mee omgaan. Een pandemie is natuurlijk geen straf van God of 

zo, maar het is zeker een les van het universum. We worden eraan 
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herinnerd dat we niet ergens boven staan, maar dat we deel uitmaken van 
de natuur. We denken wel dat we alles in de hand hebben, maar dat is 

gewoon niet zo. Het virus maakt ons nederig, en het leert ons dat het de 

hoogste tijd is om ons gedrag te veranderen. Zulke inzichten worden vaak 
uitgesproken door leiders als paus Franciscus, maar ik vind het juist zo 

hoopgevend dat ook zo iemand als een popidool het zegt. Zou Pinksteren- 
in- pandemietijd ons de Geest van inzicht willen geven voor de les die het 

virus ons leert?  
 

Jouw gave 
De arts met zijn geloof… de popzanger met zijn inzicht… welk geschenk, 

welke gave van de Geest heeft de Schepper in jouw hart gelegd om de 
wereld rondom je op te bouwen? 

- Ben je mild en kun je tegen een stootje? Wees dankbaar en hou vol! 
- Heb je geduld en kun je mensen tot elkaar brengen? Wees blij en ga er 

mee door! 
- Versta je de taal van een vreemdeling/zonderling? Geef het ons door, want 

wij verstaan het vaak niet. 

- Ben je kritisch? Ook dat is een gave waardoor gedachtegangen verdiept 
kunnen worden.  

 
Bidden en zingen 

Om de gaven van de Geest niet te verliezen moeten we steeds opnieuw 
aangevuurd worden. Laten we daarom met grote overtuiging bidden om de 

zeven gaven van de Geest, en onderstreep je gebed door, verbonden met 
anderen achter hun computer, vurig mee te zingen: kom, adem ons open! 
 

1) Schepper God, 

wij bidden om de Geest van wijsheid, 

Dat wij de dwaasheid onderkennen van het recht van de sterkste. 

Dat wij de overtuiging mogen ontvangen 

dat de zachte krachten overwinnen.  

Kom adem ons open!   

2) Wij bidden om de Geest van inzicht. 

Dat wij ons verstand niet uitleveren aan racisten en handelaars in 

ongelijkheid. 

Dat wij met open ogen kijken en de tekenen van de tijd leren 

verstaan. 

Kom adem ons open! 

3) Wij bidden om de Geest van raad 

wanneer wij wanhopig en radeloos zijn. 

Dat wij de wegen gaan die U ons wijst. 

Dat wij goede gidsen tegenkomen. 

Kom adem ons open! 

4) Wij bidden om de Geest van sterkte. 

Dat wij in tijden van beproeving de moed niet opgeven. 
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Dat wij het goede zoeken en het zwakke beschermen. 

Kom adem ons open! 

5) Wij bidden om de Geest van kennis. 

Dat wij het goede van het kwade kunnen onderscheiden. 

Dat wij onze beperkingen erkennen en met verstand van zaken 

spreken. 

Kom adem ons open! 

6) Wij bidden om de Geest van ontzag. 

Dat wij U zien in wat U ons toevertrouwt 

en U eerbiedigen in ieder mens. 

Kom adem ons open! 

7) Wij bidden om de Geest van geloof. 

Dat wij ons door U laten leiden 

en durven vertrouwen op uw ontferming. 

Kom adem ons open! 

 

Joost Koopmans osa 

 

 

 

Gebed voor de zondag 
 

Waar we vol van zijn, 
dat kunnen we niet voor ons houden. 

God, 
U houdt van ons, meer dan wie ook. 

En toch vertellen we hier niet veel over, 
terwijl Jezus Christus 

een spoor van uw liefde onder ons heeft nagelaten. 
Wij vragen u: 

vuur ons aan, beadem ons, 
zet ons in beweging, 

raak ons met uw geestkracht 
om te houden van alle mensen 

en te vertellen hoeveel u van alle mensen houdt. 

Amen.  
 

(uit: Hornikx, R., Feesten doe je samen, 2017) 
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Het leven gewogen (deel 2) 
 

Uit het interessante boekje “het leven gewogen” van Enzo Bianchi willen wij 
enkele aspecten van het loslaten door ouderen naar voren brengen.  

 
De schrijver laat duidelijk blijken dat onze persoon niet samenvalt met ons 

werk, met ons leven, met onze familie en alles wat wij gedaan hebben.  

Onze persoon is meer dan de optelsom van wat in ons leven is gebeurd.  
Ons leven wijst daar bovenuit.  

 
Loslaten is geen gemakkelijke kunst, maar toch moeten we ons hierin 

oefenen. Het is de kunst van de onthechting, van het afstand nemen, van 
het aanvaarden niet meer alle kaarten in eigen hand te hebben. De vorm 

van onthechting verschilt sterk van persoon tot persoon. Voor sommigen 
hangt dit samen met de arbeidswetgeving die op een bepaald moment een 

einde maakt aan de professionele carrière. Voor anderen is het stoppen met 
werken een vrije keuze. Op deze manier maken we ruimte voor onszelf om 

als mens datgene nog te doen wat nog om voltooiing vraagt.    
Het loslaten en het zich onthechten heeft vele gezichten.  

 
Als we kiezen voor loslaten en onthechting is dat een prachtige gelegenheid 

om te veranderen, om nieuwe zaken te ontdekken, om onze levensstijl te 

wijzigen, om complexe zaken te vereenvoudigen. Kleine verplichtingen en 
verantwoordelijkheden kunnen we uit handen geven. Er was meer dan ons 

professionele leven alleen. Wij hebben verplichtingen aanvaard die niet met 
het werk te maken hadden maar belangrijk waren voor ons sociale leven. 

Ook die zaken moeten we loslaten. Alleen de eenvoud kan ons helpen 
bepaalde keuzes voluit  te beleven en verder alles te stoppen. Door los te 

laten kunnen we onderscheiden wat essentieel is voor onze persoon. Op die 
manier komt er ruimte voor dankbaarheid. We hebben vele zaken gedaan 

omdat het moest en uit verplichtingen. Nu is de tijd gekomen van het  dolce 
far niente, het zalige nietsdoen waaraan we ons mogen overgeven op zoek 

naar rust. Het is het moment om meer tijd te besteden aan ons innerlijk 
leven. Zo komen we vrijer te staan ten opzichte van alles wat ons werd 

opgelegd in het verleden. Het gaat om het losser maken van sommige 
draden om andere met meer kracht aan te spannen. Zo groeit ook 

hartelijkheid.  

Loslaten betekent ook een oefening in het aanvaarden van wat onvoltooid 
is gebleven. Deze oefening is verre van eenvoudig. Want wie ouder wordt, 

is er van overtuigd dat zijn/haar taak nog voltooid moet worden. Er is altijd 
iets wat moet worden afgewerkt, dat ons doet uitroepen als het einde 

nadert: Laat  mij eerst dit nog doen. Het is gewoon zo dat ieder van ons 
het werk dat hij begonnen is, wil beëindigen.  Wij moeten kunnen zien dat 

iets onafgewerkt blijft en er op vertrouwen dat degenen die na ons komen 
ons werk zullen voortzetten. 

Loslaten en de tijd die daarna komt menselijk te beleven blijft een grote 
kunst.                                                                Dolf van der Linden osa  
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De Eindhovense kamerheer (deel 2) 
 

Michiel Verweij vervolgt de reis door Europa die hij in de vorige aflevering van de Kerk-

Krant begonnen is. 
 

En toen dronk paus Leo X een glas wijn. En lag de volgende ochtend dood 

in zijn bed. Vergiftigd? Kan best zijn: de schenker had zich in ieder geval 
uit de voeten gemaakt, al vormt dat nog geen bewijs. Het conclaaf dat Leo's 

opvolger moest kiezen, kwam er niet uit. Zoals wel vaker in die tijd. 
Conclaven zoals de laatste, die maar twee of drie dagen duren, zijn veel te 

kort. Die zijn al voorbij voordat je het weet. Nee, dan de conclaven van 
vroeger die weken, zo niet maanden konden duren. Uiteindelijk stelde 

iemand Adrianus van Utrecht voor, die kardinaal was benoemd op speciale 
wens van Karel V, maar die zelf niet aanwezig was op het conclaaf. Prompt 

werd Adrianus Adrianus VI. Iets minder prompt kwam de nieuwe paus naar 
Rome: hij werd op 9 januari 1522 gekozen, maar arriveerde pas op 29 

augustus aan de Tiber. In gezelschap van zijn naaste medewerkers. Alle 

kans dat Nicolaas daar bij zat. Evenals een zekere Dirk uit Heeze die in 1504 
in Leuven ingeschreven was en in Adrianus' entourage was beland. En 

Petrus van der Male uit Leuven zelf, die Adrianus ook onder zijn hoede had 
genomen. En er is nog een mysterieuze Petrus Verbeeck uit Geldrop. In 

Rome zelf was Willem van Enckenvoirt uit Mierlo Adrianus' procurator en 
belangrijkste steunpilaar. Adrianus, de Brabander door adoptie die tien-

tallen jaren in Leuven gewoond en gewerkt had, omringde zich het liefst 
met Brabanders. 

 
Eenmaal in Rome kregen deze Brabanders een functie aan het pauselijke 

hof. Het  beestje moet een naam hebben. Dirk uit Heeze werd privé-
secretaris van de paus, Willem van Enckenvoirt werd dataris en was als 

zodanig verantwoordelijk voor de toewijzingen van de prebenden, Petrus 
van der Male en Nicolaas uit Eindhoven werden kamerheer. Pauselijk 

kamerheer. En daarmee directe medewerkers van de nieuwe paus.  

 
Het pontificaat van Adrianus duurde maar 

anderhalf jaar. In die tijd probeerde Adrianus 
als eerste een antwoord te geven op Luthers 

stellingen en beweging en tegelijk de kerk te 
hervormen. Een soberder en moreler 

levenswandel van de geestelijkheid. Een 
betere vorming van de clerus. Het werden 

motieven die later de Contrareformatie 
zouden gaan beheersen. Adrianus 

verwoordde de aanzet. Vooral één ding 
daarbij is bekend gebleven en vestigt de 

laatste decennia bij herhaling de aandacht 
op de Utrechts-Leuvense paus, de Brabantse 

paus uit de Nederlanden, ja, de Nederlands-
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Belgische paus, want hij mag dan wel in Utrecht geboren zijn, zijn carrière 
en werkzaamheid plaatsen hem in Leuven. 

 

In 1521 was Luther op de Rijksdag van Worms veroordeeld, maar deze 
veroordeling moest nog geïmplementeerd worden, zoals dat heet. Dat was 

de taak voor de volgende Rijksdag, die in Neurenberg, vanaf de herfst van 
1522. Adrianus stuurde daar een gezant heen, Francesco Chieregati. Laat 

in de herfst stuurde de paus Chieregati nog een Instructio, een Instructie, 
om bepaalde dingen te zeggen en zo de vorsten over te halen tegen Luther 

stelling te nemen. In die Instructio staat een paragraaf die zonder meer 
revolutionair te noemen is. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik die 

passage las, uit een druk van 1523 zelf, in Leuven, in de afdeling Bijzondere 
Collecties van de Universiteitsbibliotheek. Ik moest echt even gaan zitten 

en adempauze nemen. Paus Johannes Paulus II zou er allusie op maken 
toen hij in aanloop naar het Heilig Jaar 2000 excuses aanbood voor wat de 

Kerk fout had gedaan. Paus Benedictus XVI zou ernaar verwijzen toen hij 
excuses aanbood voor het seksueel misbruik en het verheimelijken 

daarvan. Het zijn de woorden uit die tijd van reformatie en reactie en reactie 

op de reactie, die ons wellicht het meest aanspreken: 
 

'Wij weten dat in deze Heilige Stoel al gedurende enkele jaren veel 
verwerpelijk is geweest, misbruik in geestelijke zaken, overdaad in 

benoemingen, kortom alles in het tegendeel verkeerd. En het is geen 
wonder dat de ziekte van het hoofd af naar de ledematen, van de pausen 

naar de andere, lagere, geestelijken is afgegleden. Wij allen, dat wil zeggen: 
kerkvorsten en geestelijken, zijn afgeweken, ieder op zijn eigen weg, en al 

lang was er niemand die iets goeds deed, absoluut niemand. Daarom is het 
nodig dat wij allen eer bewijzen aan God en onze ziel verootmoedigen, dat 

ieder van ons ziet waar hij gevallen is en dat hij zich liever zelf beoordeelt 
dan dat hij zich door God met de roede van zijn toorn laat oordelen. Hierin 

moet u, voor zover het onszelf betreft, beloven dat wij alle moeite zullen 
doen om eerst deze Curie, vanwaar misschien heel dit kwaad voortkomt, te 

hervormen. Zoals daarvandaan het bederf naar alle lagere niveaus is 

doorgelekt, zo ook zou van hetzelfde punt de genezing en de hervorming 
van alles moeten doordringen. Wij achten ons des te meer verplicht om dit 

te bewerkstelligen als we zien hoezeer de hele wereld een dergelijke 
hervorming dringend wenst. Wij hebben u eerder al gezegd, menen wij, dat 

wij dit pausschap nooit hebben geambieerd: veel liever, voor zover het van 
ons zou afhangen, zouden we een teruggetrokken leven leiden en in heilige 

rust God dienen. We zouden zelfs dit pausschap hebben geweigerd als niet 
de eerbied voor God en de oprechte wijze van onze verkiezing en de vrees 

voor een schisma dat door onze weigering dreigde, ons had verplicht de 
keuze te aanvaarden.' 

 
(Vertaling ontleend aan Michiel Verweij, Adrianus VI (1459-1523). De 

tragische paus uit de Nederlanden, Antwerpen - Apeldoorn: Garant, 2011) 
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Op 5 augustus 1523 werd Adrianus ziek. Hij zou niet meer van zijn ziekbed 
opstaan en stierf op 14 september. Niet vergiftigd, zoals hardnekkige 

geruchten willen. Een ziekbed van anderhalve maand is veel te lang 

daarvoor. Enkele dagen voor zijn overlijden maakte Adrianus zijn tweede 
testament. Executeur testamentair werd Willem van Enckenvoirt, Nicolaas 

was een van de getuigen. Al zijn we er niet zeker van, zeer waarschijnlijk 
stond Nicolaas aan het bed toen de paus stierf. 

 
De afloop is minder plezierig. Adrianus was 

niet echt geliefd bij het Romeinse volk dat 
weemoedig aan de verkwistende dagen van 

Leo X dacht. Adrianus was tot ernstige 
bezuinigingen genoodzaakt omdat de 

schatkist eenvoudigweg leeg, meer dan leeg 
was. Maar het gepeupel wilde plunderen. En 

ontdekte toen de lege schatkist. En dacht dat 
anderen eerder geplunderd hadden. Zoals de 

waard is, vertrouwt hij zijn gasten. En de 

Brabanders waren ook niet geliefd. Enfin, om 
een lang verhaal kort te maken. Nicolaas is 

vrij plotseling en onder wat destijds 
verdachte omstandigheden leken, uit Rome 

vertrokken. Weggevlucht. Op verdenking de 
inhoud van de pauselijke schatkist met zich 

meegenomen te hebben. Laat ons meteen 
duidelijk zijn: wat eventuele feilen en fouten 

van Nicolaas ook mogen zijn geweest, van deze verdenking is hij wellicht 
zeker vrij te pleiten, al was het maar omdat, zoals gezegd, de schatkist leeg 

was. En waar niets is, is niets te plunderen. 
 

Hoe dan ook, Nicolaas keerde naar Brabant terug en nam zijn intrek in zijn 
geboortestad, waar hij een huis bezat of verwierf en waar hij zijn rol van 

deken van het kapittel opnam. Hij bleef in contact met zijn vroegere 

collega's, Dirk van Heeze, Petrus Verbeeck uit Geldrop, Petrus van der Male 
uit Leuven en Willem van Enckenvoirt die in Rome gebleven was. Hij was 

ook betrokken bij de uitvoering van Adrianus' testament. De paus had 
bepaald dat zijn huis in Leuven moest worden ingericht als een college, een 

studentenresidentie, voor arme studenten theologie. Een voorloper van de 
seminaries uit de Contrareformatie. Godschalk Rosemondt zou er de eerste 

president van worden (1524-1526), Tilman 's Clericx uit Geldrop de tweede: 
het huidige Zuidoost-Noord-Brabant bleef rond Adrianus samenhangen. 

 
Nicolaas stierf in Eindhoven in 1526. Hij liet per testament enkele 

studiebeurzen in het nieuwe Pauscollege stichten en vermaakte het tevens 
zijn huis in Eindhoven en zijn bibliotheek van 50 boeken. Geen daarvan 

heeft de eeuwen overleefd of is althans nog herkenbaar. 
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Nicolaas was een geestelijke zoals zo vele anderen in de late middeleeuwen. 
Kanunnik, deken van het kapittel, maar hij was aanwezig bij belangrijke en 

unieke gebeurtenissen in de kerkgeschiedenis. Hij was kamerheer van de 

paus, nee: hij was zelfs een vriend en vertrouweling van de paus die 
excuses durfde te maken, de hand in eigen boezem te steken, beterschap 

te beloven, een aanzet tot verandering te geven en die daarom nog steeds 
herinnerd en gewaardeerd wordt, een paus die heel actueel is. 

 
Hij heette Nicolaas en kwam uit Eindhoven. 

 
Michiel Verweij 

 

 

Be-Geest-erde blommekes 
 

In mei van Het Jaar Onzer Dames en Onzes Heren 2017 treinden lief en ik 
naar Utrecht. Doel: bloemen brengen bij het graf van Mevr. J.R. ten Hove. 

Zij was de tante van mijn vriendinnetje Ineke en werd ook voor mij een 

dierbaar contact, waarbij ik haar eveneens tante Janny mocht noemen. 
Jarenlang kon deze lieve dame -uit keuze single- zelfstandig wonen in haar 

knusse flat. Maar vanaf het 90e levensjaar werd het tobben met de 
gezondheid  en bleek opname in een zorgcentrum onvermijdelijk. 

Daar bleef ik haar bezoeken tot en met het definitieve afscheid. Een door 
haar zelf samengestelde indrukwekkende liturgie in de Domkerk. De 

rouwkaart startte met de tekst: Op Uw Heil wacht ik, o Heer. 
Bij de ingang van Begraafplaats Tolsteeg stond -zoals overal op dit soort 

locaties- een bloemenstal. Wij wilden liever hier verse flora kopen dan een 
door de reis wellicht verlepte versie meenemen. De laatste rustplek was 

snel gevonden, mede omdat ze bij haar ouders was begraven. Hen heb ik  
eveneens goed gekend. Op Janny's steen zagen we eerder vermelde tekst 

terug. En bleven daar, fijne herinneringen ophalend, geruime tijd toeven in 
de milde voorjaarszon. 

 

Met een omweg liepen we toen langs de aula naar de uitgang. Maar 
onderweg sprak een vrouw, die duidelijk zichtbaar twee graven verzorgde, 

ons spontaan aan. Het betrof inderdaad een dubbel gemis: van man en 
zoon, zo werd toegelicht. Hoe intens droevig. Wij vermoedden dat ze graag 

meer wilde delen en bleven geduldig luisteren. Beide overledenen waren 
niet oud geworden na een trieste, eenzame ziektegeschiedenis. Voorts 

verliep de thuisverpleging in de laatste terminale maanden niet erg 
liefdevol. Zij somde daarvan schrijnende ervaringen op. Het merendeel der 

medici is zeer betrokken en kundig, maar soms treft men het slecht. 
 

Bij mij borrelde een herinnering naar boven. Vlak voor haar einde raadde 
mijn moeder me: Breng geen bloemen naar mijn graf; als je dan toch iets 

wilt doen: geef ze aan een levende die er nog wat aan heeft. 
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Het liep naar Pinksteren. Misschien versterkte de H. Geest een nu opkomend 
plannetje? Aan de weduwe die zo moedig haar hart voor ons opende, vroeg 

ik: Blijft u even wachten?  Ondertussen mijn partner een knipoogje 

zendend. Ik spoedde mij naar Janny’s plek, nam de voor haar bestemde 
bloemen-groet weer terug en gaf die inclusief een korte toelichting aan de 

zo getroffen dame. We hadden alle drie kippenvel. Zeker zou mijn mama, 
die destijds met Janny samenwerkte in oecumenisch kerkenwerk, dit gebaar 

gewaardeerd hebben. 
 

Teruglopend kwamen we door Hoog Catharijne waar -tot onze verrassing- 
een soort festijn aan de gang was. Er werden gratis taartjes uitgedeeld en 

live bandjes speelden vrolijke muziek. Dankbaar voor de bijzondere 
ontmoeting -zonder namen maar mét diepgang- gaf ik lief mijn tas in 

bewaring en begon zomaar te swingen, tot vermaeck van de omstanders. 
In zo'n 'wereldstad' schrikt men minder gauw van onverwachte acties. Hoe 

contrastvol kan een middag verlopen. 
Een Clarissen/non, begeleidster van Sacred Dance-groepen, verwoordt deze 

manier van bewegen op hun site aldus: Dansen is bidden met je benen. Zo 

kreeg de invulling van deze gedenkwaardige zondag onverwachts een 
helende-zegenrijke afronding. 

 
Ambriëlla 

 

 
 

Lied: Veni Sancte Spiritus 
 

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/veni-sancte-

spiritus/POMS_EO_15312996?cHash=d0360f5158f3a00ad2940961236620a4 

 
 

Vertaling: 
Kom tot ons, o heilige Geest, 
ontsteek in ons de vlam van uw liefde. 

Kom tot ons, o heilige Geest, 
woon in ons, o heilige Geest. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmxXwAgkhWQ
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GEKNIPT VOOR PINKSTEREN  
door Joost Koopmans 

 

Ontpinkstering  

We kennen de woorden pinksterbloem, Pinkstergemeente en Pinkpop, 

woorden die naar Pinksteren verwijzen, maar waarnaar verwijst het feest 
van Pinksteren nog? Trouw-columnist Rob Schouten vermoedt dat de helft 

van Nederland niet meer weet waar Pinksteren eigenlijk over gaat. Het is 
een koop- en relaxfeest. Natuurlijk wordt er vanaf de kansels wel over de 

uitstorting van de Heilige Geest gepreekt, maar daar moet je dan maar net 
bij zijn. De grondslagen van het feest zijn niet zoals Kerst en Pasen, in ons 

leven verankerd. Die feesten gaan gepaard met bijvoorbeeld donker/licht 
en kerstbomen, met ‘the Passion’ en de ‘Mattäus’, maar waar moet je met 

Pinksteren aan denken als je niet naar de kerk gaat? In Handelingen 2 gaat 

het over een flinke wind in het huis van de apostelen, de Heilige Geest die 
neerdaalt, in zekere zin het ontstaan van de kerk. Maar dat is ook juist het 

probleem tegenwoordig: Pinksteren is misschien wel het meest typisch 
christelijke feest van allemaal, en daarmee ook het minst houdbare in onze 

ontkerstenende en onkerkelijke tijden.  
 

Geraakt door Pentecostés 
Journalist Yvonne Zonderop (66) betreurt het 

dat haar generatie een generatie heeft 
grootgebracht zonder christelijke wortels.n 

haar boek Ongelofelijk dat uitkwam in 2018 
bij uitgeverij Prometheus en ondertussen 

negen maal herdrukt is, beschrijft ze hoe we 
het christendom bij het vuilnis hebben gezet. 

En dat dat heel stom is van ons. Te radicaal 

hebben we afscheid genomen van wat 1500 
jaar onze cultuur en moraal heeft 

vormgegeven. Met het christelijk geloof is er 
iets belangrijks verloren gegaan. Wie weet 

bijvoorbeeld nog waar Pinksteren voor staat? 
‘Ook al ben ik niet belijdend’ zo vertelde ze 

in een interview met mij voor de Roerom, ‘ik 
geloof wel in de kracht van de verhalen uit 

het christendom. Toen ik bijvoorbeeld in het 
Prado het schilderij Pentecostés van El Greco 

zag, raakte ik in vervoering. Het riep een 
groter verhaal in me op, waarvan ik zelfs met 

mijn oppervlakkig christelijke opvoeding, 
onderdeel ben. Het verhaal namelijk van de 

Heilige Geest, die de apostelen met inspiratie 

komt vervullen, nu ze verder moeten zonder 
hun voorganger Jezus. De Geest blaast bij 

wijze van troost vurige tongen in. Maar mijn 
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volwassen kinderen zien dat niet, omdat ze niet met het verhaal zijn groot 
gebracht. Daar heb ik spijt van.’ Het boek is door Zonderop dan ook 

opgedragen aan haar katholieke schoonmoeder Gertrude, als dank voor het 

kleine beetje religie dat zij bij haar thuis bracht: de kinderbijbel en een 
Mariabeeldje. … 
 

Leven van het pinksterverhaal Willem Jan Otten (1951), 
dichter/schrijver met een veelzijdig oeuvre, leeft van het pinksterverhaal. 

‘Ik honger naar God. Het is een verlangen naar verlangen.’ In mijn 
herinnering’, zo vertelde hij in Trouw (8 juni 2019) ‘doemen beelden op van 

de eerste keer dat ik het Christusverlangen ervoer. Een kerk in Madrid, 
begin jaren negentig. Een Spanjaard knielt, maakt een kruis en prevelt een 

gebed. Daarna stond hij op en liep weg. Toen wist ik: wat hij deed, dat wil 
ik ook kunnen. In het begin heb ik het geloof volstrekt afgekeken. Eerst van 

de Spaanse man en later ook van mijn vrouw Vonne (van der Meer) die zich 
eerder katholiek liet dopen dan ik. Op z’n pinksterens zou je kunnen zeggen 

dat in Spanje de Geest voor het eerst vaardig werd over mij.’ Nu, twintig 
jaar na zijn doop zegt hij: ‘hoe zou ik in vredesnaam niet gelovig kunnen 

zijn geworden? Hoe zou ik er langs hebben kunnen leven? Altijd al, als er 
een geliefde stierf, wilde ik de dode laten opstaan, vanuit de weigering te 

accepteren dat iemand onherroepelijk was verdwenen. Ik denk dat veel 

mensen, misschien bijna iedereen wel, een gemis ervaart, een gevoel iets 
kwijt te zijn. Daar gaat het paradijsverhaal over, het eerste en belangrijkste 

verhaal van onze cultuur..’ Wat Otten enorm raakt is dat Jezus bij zijn 
hemelvaart niets naliet. Geen leer, geen regeltjes, geen wetten, zelfs geen 

opvolger. Alleen zijn liefde .  ‘Dat is het enige dat hij te bieden heeft, en 
precies dat dringt niet tot de mensen door. Er ontstaat na zijn hemelvaart 

een gapend gemis en uit dat zwarte gat verschijnt de gemeenschap van 
gelovigen. Het geestelijke wordt fysiek, een adem die van buitenaf door je 

heen blaast en een lichamelijke reactie ontlokt.’ 
 

Inspiratie  

Hoe komt een idee ooit tot stand  - kan zo’n gedachte ontstaan -  
waar komt dat helder ogenblik – dat inzicht toch vandaan -  

hoe kreeg jij ooit een idee – vroeg jij je dat nooit eens af –  
het was de stem van een van ons – die jou het inzicht gaf……. 

Noem het inspiratie – zo noemt men het ’t meest, 
en dat is het ook – de ingeblazen adem van de Geest.  

(uit een lied van Mathilde Santing) 
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Voorlopige Apotheose 

Icoon ‘Neerdaling van Gods’ Geest’, 

Kirillo-Belozersky Klooster, rond 1497 
 

De cirkel is rond. We zijn weer terug in 
de bovenzaal van het Laatste Avond-

maal. Twaalf apostelen, in hun hand 
toegerust met de heilige Schrift, zijn 

bijeen gekomen. Ook Jezus Christus is 
onder hen. Zoals Hij eerder had 

beloofd: “Waar twee of drie verenigd 
zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun 

midden”.  
Net zoals toen heeft Hij de taak van de 

Ebed Jahweh (Hebreeuws, naar Jesaja: 
Dienende van Godswege) op zich geno-

men. Alle grote druppels op de grond 

rondom herinneren ons weer aan de 
voetenwassing. Niet toevallig zijn de 

voeten van alle apostelen zichtbaar. 
Twee hebben hun sandalen al voor Hem 

uitgetrokken, waaronder onze Johan-
nes, rechtsvoor in de vurig rode mantel, 

‘de leerling die Hij liefheeft’. 
 

Opvallend genoeg kijken ‘zomaar’ twee apostelen ons, de lezers, aan. We 
kennen hun namen niet. Het zijn blijkbaar de minsten die hier, zoals ook in 

Gods komende wereldrijk, de hoofdrol spelen. Ondertussen blaast de Geest 
Gods’ van boven zonder ophouden over allen hier aanwezig, ook over 

ons….. Christus, die aller Majesteit is, wil er voor ons zijn. Dus, als je 
daadwerkelijk Zijn volgeling wilt zijn, moet je Hem ook in die houding 

navolgen. Door zelf van je eigen belang af te zien en anderen op jouw 

manier te helpen en nabij te zijn. Dat is geen eenvoudige opgave. Alleen 
met de persoonlijke begeleiding die Gods’ Geest  ons schenkt kunnen we 

dat aan. 
Simon Petrus, in de feestelijke goudkleurige mantel, en de (kort daarvoor 

uitverkoren) apostel Mattias tegenover hem  hebben Zijn Geestkracht al 
mogen ontvangen. Prompt beginnen ze te profeteren, vol begeestering: 

Halleluja! Onze God zij geprezen, omdat Hij welwillend neerzag op de 
kleinheid Zijner dienaar! 

Dit is het slotakkoord van Pasen. ‘Twee gouden ringen in elkaar’ verbeelden 
het Nieuwe Verbond met de Vader in Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus. 

En het is zeker óók een ouverture. Nu begint het pas écht!    “Want Vreugde 
moet er zijn!” 

Anita van der Kam 
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Het bestaat 
 

 

Het bestaat, 
de kracht die de Geest van God geeft. 

Het bestaat, 
het nieuwe leven door de Geest van God. 

Het bestaat, 
Pinksteren: je openstellen, 

bevrijd worden, nieuw worden, 
doorvertellen, enthousiast maken, 

vernieuwen, veranderen. 

 
allemaal eensgezind bij elkaar, 

allemaal als broer en zus, allemaal in één Geest, 
één gemeenschap, één gemeente, 

één kerk in de wereld. 
 

Het bestaat, 
de nieuwe adem, moed, 

de ander verdragen, jezelf verdragen, 
de ander accepteren, jezelf accepteren, 

geen haat, geen ruzie, geen oorlog. 
 

Het bestaat, 
vrede voor mensen ver weg en voor mensen dichtbij. 

Er zijn mensen die elkaar begrijpen, 

die bij elkaar horen, met elkaar, voor elkaar, 
die één taal hebben: de taal van de liefde. 

 
Er is de hoop van Pinksteren: 

wegspattende vonken, laaiend vuur. 
Op aarde brandt een vuur. 

 

Dietrich Steinwede 
 

(met dank aan Corrie de Bont) 
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De wind 
 

Er is een oud verhaal van het Indianenvolk de Abenaki. Het vertelt dat de 
hoofdpersoon Gloesbaki, die bij zijn grootmoeder Bosmarmot woont, 

probeert de wind voorgoed tot zwijgen te brengen, omdat hij er last van 
heeft bij de eendenjacht. Met een list weet hij de Windadelaar te vangen. 

Hij bindt de vleugels van de Windadelaar vast en gooit hem in een diepe 
kloof zodat er geen wind meer waait over de baai. 

Dan wordt het drukkend warm. Grootmoeder Bosmarmot krijgt moeite met 
ademen. Het water wordt vuil en stinkt. En Gloesbaki kan nog steeds niet 

op eenden jagen. Als grootmoeder Bosmarmot hoort wat Gloesbaki heeft 

gedaan, vraagt ze zich af of hij dan nooit verstandig wordt. ‘De schepper 
van de wereld heeft de windadelaar op de berg gezet, omdat we de wind 

nodig hebben. De wind zorgt er voor dat de lucht koel en schoon blijft. Hij 
voert de wolken mee, die het laten regenen en de aarde schoonspoelen, en 

hij brengt het water in beweging zodat het helder blijft. Zonder wind kunnen 
we niet leven, en ook onze kinderen en kleinkinderen hebben wind nodig. ’ 

(Spee, D.) 
 

Vraag: Welke wind spoelt je schoon, zodat je in vrede met jezelf en anderen 

kan leven? 

 

 
 

 
 

 

Zending 
 

Pinksteren is een nieuw begin. 
De heilige Geest blaast bij ons binnen: 

een herademing en nieuwe energie, 
geestkracht en nieuw leven. 

 
Mogen we daarmee gezegend zijn 

en op weg gaan. 
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