21 mei 2021
Lieve leden en vrienden van De Kapel,
Op Pinksteren vieren de christelijke kerken de komst van
de Heilige Geest. Een kracht die zich toont in vuur maar
tegelijkertijd verbonden wordt met levenskracht en levensadem.
De christelijke kerk onstond doordat de discipelen die zich eerst
verborgen hielden, het waagden hun veilige huizen te verlaten,
de straat op te gaan en te getuigen van wat zij met deze
bijzondere persoon Jezus van Nazareth hadden meegemaakt. Zij
inspireerden de toehoorders, zoiets hadden zij nog nooit gehoord
of gezien!
In het Pinksterverhaal (in de Bijbel in het tweede hoofdstukje van het boek ‘Handelingen van de
apostelen’) vertoont de Geest zich als kracht die de discipelen tot actie aanspoort en moed geeft.
Maar zouden aan de Geest niet ook heel ander aspecten zitten? In de geschiedenis is de Geest als
gever van wijsheid, kennis en inzicht beschouwd. Maar ook als bron voor genezing, vrede, liefde,
moed, troost, rust, harmonie, geloof, vriendelijkheid, gulheid, en vertrouwen. Kortom een lange
lijst van positieve effecten wordt met de Geest verbonden.
Werkt de Geest ook nu nog zo door mensen heen? Ik denk dat dit zo is. Misschien in mensen die
een goed nieuw idee hebben, zoals bijvoorbeeld het opruimen van plastics op zee? En is het de
Geest die iemand inspireert een bepaald schilderij te schilderen dat vele jaren mensen raakt en
ontroert? Is het de Geest die je in een situatie van grote ongerustheid of boosheid opeens naar rust
en vrede voert? Zijn die zogenaamd ‘toevallige’ gebeurtenissen in het leven niet een resultaat van
de Geest? Dat je iemand graag wilt spreken en daar toevallig op een onwaarschijnlijke plaats
tegenopbotst? Is het de Geest die meehelpt een schitterend muziekstuk te schrijven of die de leraar
enthousiast maakt over zijn vakgebied? De Geest die geduld en aandacht geeft waar nodig? Is het
de Geest die op diverse plaatsen op aarde toen de corona-pandemie uitbrak de kennis gaf voor de
vaccins die ons zullen helpen?
Ik stel me voor dat we daardoor ook in ontmoetingen met elkaar, iets van die Geest kunnen zien en
leren kennen. Misschien moeten we wat gevoeliger worden om in de zogenaamd ‘normale
gebeurtenissen’ een dieper en groter perspectief te zien.
Ongeziene kracht die de aarde vernieuwt
herstelt, herbouwt en opricht,
die liefde schenkt aan een wereld in nood.
Die de mens van kille wegen doet terugkeren,
die plotseling nieuw perspectief biedt,
uitzicht geeft op vrijheid en vreugde.
Die harmonie brengt waar frictie was.
Dankbaar zijn we dat wij kunnen delen
in dit mysterie van de Geest.
Hartelijke groet en prachtige Pinksterdagen,
Katrijne Bezemer
Het afgebeelde schilderij is van de hand van Giotto di Bondone (1320-1325). Moeilijk zichtbaar in
het midden is de Heilige Geest in de vorm van een duif. Op ieders hoofd is een kleine vlam. De
deur is nog gesloten.

