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1e lezing Hand. 2, 1 - 11 
2e lezing 1 Kor. 12, 3b – 7.12 - 13 
Evangelie Joh. 20, 19 - 23 
 
Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, 
 
Vandaag op deze laatste en grootste dag van het feest, staat Jezus in ons midden en zegt: 
als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij. Jezus nodigt ons uit; als ìemand dorst heeft. Heeft er 
iemand dorst? Is er iemand die geen dorst heeft? Heeft niet iederéén dorst? Wat is onze 
eigenlijke dorst, waarvoor Jezus gekomen is? Als iemand dìe dorst heeft, laat hij tot Mij 
komen. Komt allen tot Mij die belast en beladen zijn en Ik zal u rust en verkwikking schenken.  
 
Het is volbracht. Dat woord klinkt U op dit Pinksteren misschien wat vreemd in de oren. U 
denkt onmiddelijk aan Goede Vrijdag: consummatum est. Maar Sint Jan schrijft: Het is 
volbracht en nadat Jezus dit gezegd had, gaf Hij Zijn Geest. Met de schenking van de Geest is àlles 
àf. Is àlles compleet, is er niets meer wat God nog meer voor ons zou kunnen doen. Jezus 
heeft het werk verricht – dat Zijn Vader Hem gezonden had – te volbrengen en nu, vandaag 
is het volbracht. 
 
Het is volbracht omdat Zijn Liefde tot het uiterste gegaan is, tot het einde, tot de voltooiing is 
gegaan. Meer dan zo kon God ons niet liefhebben. Meer dan zo kon Hij ons niet bewijzen dat 
Hij er totáál voor ons is. Dat niets, zelfs onze zonden, ons niet van Hem en Hem ons niet van 
ons kunnen scheiden. De Heer komt bij ons binnen. Wij waren opgesloten, we hadden ons 
verstopt: Adam, waar ben je? Maar God laat zich niet tegenhouden door onze angst, Jezus laat 
zich niet tegenhouden door de vrees voor de Joden waarin de leerlingen zich hebben 
opgesloten. Jezus komt binnen om ons van iedere angst, iedere opgeslotenheid, ieder 
wantrouwen, ieder argwaan, iedere huiver, ieder gevangen zijn, te bevrijden. Hij komt om 
ons te bevrijden. Hij komt om ons te vergeven, Hij komt om te laten zien dat Hij ons totaal 
vergeeft. Hij komt om ons te laten zien dat wij niet bang hoeven zijn voor God - dat we niet 
bang hoeven zijn voor de Joden - voor de Apostelen;  dat wij niet bang hoeven te zijn voor 
elkaar. Hij maakt ons los uit die innerlijke beklemming waarin we onszelf zouden willen 
redden en bevestigen niet kwijt raken. In die opgeslotenheid ligt een deel van onze 
existentiële dorst, dorst naar gemeenschap. 
 
Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij. Ontvangt de Heilige Geest. Er is niets meer wat er tussen 
Hem en ons is, al onze zonden zijn vergeven, al onze angst is overbodig geworden, niets kan 
ons nog scheiden van de Liefde van God die vandaag over ons en ìn ons wordt uitgestort. En 
nadat Jezus ons deze gave van Zijn Geest heeft aangeboden en ingeblazen zegt Hij: zoals de 
Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u. Wij hebben deze gaven ontvangen om voor dèze tijd, 
voor deze wereld van vandaag 2022, in Jezus bron van de Geest te zijn, bron van vergeving, 
bron van verzoening, bron van bevrijding. Door niet meer bang te zijn voor elkaar, door niet 
meer bang te zijn voor welke vijand, voor welk onheil dan ook, door niet meer bang te zijn 
voor de dood. Want Jezus heeft de dood overwonnen en in die levensgeest staat Hij onder 
ons en schenkt ons Zijn Geest. Maar het is de Geest van een grote kwetsbaarheid - Hij toonde 



hun Zijn handen en Zijn zijde. Het is nog steeds in die broosheid, in die onbeschermdheid 
waarin Hij tot ons komt en waarin Hij ons naar deze wereld zendt.  
Wees niet bang, Ik heb de wereld overwonnen! Vrede zij U! 
 
 
Amen. 


