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Op weg naar Pinksteren bidden we met de leerlingen van Jezus om een weg vooruit.
Nu de lockdown langzaam versoepelt, kunnen we de Heilige Geest goed gebruiken 
als wijzer van de weg vooruit. Erik Borgman waarschuwt dat we de Geest niet 
kunnen afdwingen. 

Om twaalf uur luidde Paul van Brakel zondag voor de tweede keer die dag de klok. 
Zoals elke zondag had zijn gelui rond 10 uur de aandacht gevestigd op de online-
viering. Om twaalf uur werd wereldwijd gebeden voor de aarde als ons 
gemeenschappelijk huis, en voor ons als de beheerders van dit huis en dienaars van 
al haar bewoners: 

Mogen wij ons laten raken en in beweging komen
door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen. 

Hiermee eindigde de Laudato si’-week en tevens het noveen – negen dagen van 
gebed – dat op de website van ons Huis van Dominicus te vinden was om verspreid 
en toch gezamenlijk te bidden. 

Ondertussen is het noveen bij uitstek begonnen: de negen dagen tussen 
Pinksteren en Hemelvaart. Vlak voor Jezus naar de hemel opstijgt, draagt Hij zijn 
leerlingen op: ‘Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de 
Vader die jullie van Mij hebben gehoord; … jullie zullen gedoopt worden in Heilige 
Geest, binnen enkele dagen’ (Handelingen 1,4-5). Dat doen de leerlingen inderdaad 
en zij blijven, zo lazen we in de eerste lezing van deze zondag, ‘allen trouw en 
eensgezind in gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en 
zijn broers’ (Handelingen 1,14). Tot er na negen dagen bidden om te weten wat zij 
moeten doen, op de dag van het Pinkster- of Wekenfeest er uit de hemel plotseling 
een geraas komt ‘alsof er een hevige wind opstak’ en heel het huis waar zij waren 
zich daarmee vulde (Handelingen 2,2). Het is een traditie dit gebed negen dagen 
lang elke dag te bidden:

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, 
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 
Zend uw Geest uit, en alles zal worden herschapen. 
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Opdat ook de kerk vernieuwd wordt. 
In het Huis van Dominicus kunnen we de Geest zeker gebruiken nu de ‘intelligente

lockdown’ is overgegaan in een voorzichtige ontgrendeling. We bestuderen de 
instructies van de Nederlandse bisschoppen en voeren overleg over wat we wel of 
niet voor onze rekening kunnen nemen. Niet weten en openstaan voor wat zich 
aandient, is een eerbare vorm van bidden, zeggen ons de Bijbellezingen van deze 
weken. Bij twijfel zullen we daarom dat gebed voortzetten en niet overhaast knopen 
doorhakken. Ik verlang zelf hartstochtelijk naar het vuur van de Geest, maar dat laat 
zich niet afdwingen. Zeker niet door onze daadkracht. 

Tijdens de crisis is veelvuldig en van veel kanten gezegd dat we haar zouden 
moeten aangrijpen om de veranderingen door te voeren waar we maar niet aan 



toekomen. Ik zie echter nu vooral pogingen ‘het nieuwe normaal’ zo snel mogelijk te 
implementeren en zoveel mogelijk op het vermeende oude normaal te laten lijken. Ik 
bereid mij erop voor dat wij elkaar en de rest van de wereld zullen moeten herinneren
aan wat we dreigen te verdringen. Dat het gevaarlijk is om terug te keren naar de 
oude situatie, omdat zij talloze slachtoffers maakte. Allereerst onder onze meer 
kwetsbare medeschepselen, maar uiteindelijk ook aan ons en de onzen. In een tekst 
die mij gevraagd was en die hier te vinden is, betoog ik dat we niet moeten toegeven 
aan het verlangen naar optimisme. Kerken en gelovigen zullen na de crisis het risico 
moeten nemen om met de profeet Jeremia te worden bespot om hun: ‘Kijk nou toch 
eens!’ ‘Ontzetting overal’, was Jeremia’s bijnaam (Jeremia 20,10). Hiervoor 
terugschrikken verraadt niet alleen hetgeen dan dus weer niet gezien wordt, maar 
getuigt ook van ongeloof in de waarheid. 

Naar Bijbelse overtuiging is het de waarheid die vrij maakt (Johannes 8,32) en 
Jezus noemt in het Johannesevangelie de Heilige Geest de Geest van de waarheid 
(Johannes 14,17). Als we vuur van de Geest willen, zal dit dus tevens het vuur van 
de waarheid moeten zijn.  
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