
Pinksteren 
 
1. 
Wie of wat de heilige Geest is, 
is moeilijk te zeggen. 
Een geest kan je trouwens 
zo moeilijk vastpakken. 

Maar je ziet het wel aan mensen 
waar iets van uitgaat: 
wat ze zeggen, is gemeend; 
wat ze doen, is echt. 
Ze stralen iets uit 
dat met die Geest heeft te maken: 
warmte, goedheid, vrede, 
geduld, begrip, 
aandacht voor de minsten ... 

Ook al zijn er velen 
wiens levenspad niet over rozen loopt, 
toch gaat er kracht van hen uit 
waar je zelf beter van wordt. 
Zij zijn 'geestige' mensen. 

Zij tonen vaak met weinig woorden 
hoe de Geest 
vandaag aan het werk is. 

*** 
2. 
De Heilige Geest 
is God die in ons woont 
die ons bezielt in de kern van ons bestaan 
die ons aanspreekt met zijn eigen naam 
“Ik ben er voor U”. 

De Heilige Geest 
is God die in ons leeft 
als wij Hem laten leven; 
is God die in ons liefde is 
als wij ons laten beminnen; 
is God die onze vrede is 
als wij Hem toelaten. 



Hij waait in ons 
als adem van leven, 
Hij stuwt ons voort 
om er te zijn voor anderen, 
opdat alles wat wij doen 
zijn liefde uitademt. 

Hij brandt in ons als een vuur 
en maakt ons geestdriftig 
voor de zaak van Jezus Christus: 
om te bouwen aan een gemeenschap 
die hemel op aarde brengt. 

De heilige Geest 
is God die in ons woont 
in ons spreekt, ons bezielt en ons voorstuwt 
vanuit die ene zekerheid: 
Je staat nooit alleen. 

*** 
3. 
Laat Hem in je wonen, 
laat Hem in jou spreken, 
laat de Christus in jou leven; 
laat je doordringen 
door de Geest van de Verrezene. 
Laat je omvormen 
door de mentaliteit van 
‘Ik zal er zijn voor u’ 
en door zijn kracht 
die niets dan liefde is 
Breng zijn woorden in herinnering 
en laat ze gebeuren 
in je manier van leven 
Laat alles in jou spreken 
van een vrede die je zelf niet maakt 
maar die je dagelijks gegeven is. 
Laat Christus in jou te zien zijn. 
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