
                Pinksteren 

Als we veertig dagen na Pasen Hemelvaartsdag gevierd hebben met dauwtrappen en de 

zon hebben zien opkomen, is het de zaterdag voor Pinksteren “Luilak”. Langslapers 

worden met veel lawaai gewekt. In Haarlem wordt al sinds 1890 in de nacht van vrijdag 

op zaterdag een  lentebloemenmarkt gehouden. Bakkers in deze streek verkopen 

luilakbollen: zoete broodjes met krenten en kaneel. 

We vieren PINKSTEREN vijftig dagen na Pasen, tien dagen na Hemelvaart. De 

‘Handelingen der Apostelen’ vertellen ons dat de leerlingen bijeen waren en dat het 

plotseling geweldig begon te waaien. Voor hun ogen daalden vlammen uit de hemel neer, 

op elk van hen een: vanaf dat ogenblik konden de leerlingen in alle talen van de wereld 

spreken. 

Vele volkeren vierden het Pinksterfeest. Het was vroeger een feest dat sterk met de 

bloei en de ontwikkeling van de natuur verbonden was. In de loop van de eeuwen zijn 

elementen van het voor-christelijke en het christelijke Pinksterfeest samengevoegd. 

Pinksteren is een feest van licht, lucht en kleur geworden, van vogels en bloemen. Zo 

gold vooral in vroeger tijden de duif als een bode uit de hemel. Een vogel die een bericht 

van de goden kwam brengen, als  verbinding tussen het hemelse en het aardse. 

Feest van de toekomst 

Pinksteren is het feest van datgene dat nog niet is. Het feest van de vonk die opnieuw 

overspringt op ons en ons enthousiasme weer aanwakkert voor  wat ons raakt, voor dat 

wat er toe doet. De vonk die maakt dat we proberen ontvankelijk te zijn, dat we ruimte 

creëren voor dat wat komt en tot ons spreekt. Zo kunnen we voorkomen verstrikt te 

raken in vaste denkbeelden en sjablonen. Ieder in onze eigen taal, op onze eigen manier 

kunnen we oefenen in nederigheid en open staan voor de ander en voor wat ons tegemoet 

komt. 

Feest van de vrijheid van de geest 

Er wordt gesproken over de bruiloft tussen onze zoekende ziel en onze geest als van het 

enige huwelijk dat een mens echt vrij maakt. De mens is geketend aan het aardse 

lichaam, vrij worden kan hij alleen als hij zichzelf terug vindt in de Geest. In het 

paradijs waren mens en wereld nog heel.(Heilig: wat heel is) De mens ging zich 

afzonderen en at van de boom van de kennis van goed en kwaad. Zonde betekent 

afzondering. De mens wilde zelf denken en weten en scheidde zich af van zijn hogere ik. 

Ons denken is steeds meer een denken van alleen het intellect geworden.  

Kunnen we dat doordringen met de Geest, dan verbinden we ons ook met het ware 

hogere zelf in de mens. 



Bruid en bruidegom staan symbool voor de hereniging van de ziel en de geest. 

De meiboom is een beeld van de verbinding tussen hemel (kruin ) en aarde (wortels). 

Ieder mens is uniek, elk individu is belangrijk bij het dansen om de meiboom. Toch wordt 

het pas een feest als we daar samen de linten vlechten en dansen, als ieder daarin een 

rol speelt. Dan kunnen we iets nieuws creëren.  

Het hogere ik van ieder van ons is nodig om te werken vanuit de Goddelijke wereld. Via 

deze ‘kanalen’ kunnen we vrede, evenwicht en blijheid ontvangen. Niet als persoonlijk 

bezit, maar delend met anderen. 

Pinksteren is een individueel gebeuren ten bate van de gemeenschap: bewustzijnsfeest 

van de toekomst. 
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