
Preek 

Een jongetje ging op zijn fiets naar de markt om iets te kopen. Maar er was gewoon geen 
plaats om zijn fiets te stallen. Dus ging hij naar een naburige kerk en diende een verzoek in 
bij de pastoor. De pastoor willigde het verzoek zonder aarzelen in. 

 

"Is het hier veilig, vader?" vroeg de jongen aan de priester, bezorgd dat iemand zijn fiets zou 
kunnen stelen. 

 

"Natuurlijk," zei de priester. "De Heilige Geest zal over je fiets waken. Maar laten we eerst 
de kerk binnengaan en bidden." 

 

Ze knielden neer en terwijl ze het teken van het kruis maakten, zei de jongen: "In de naam 
van de Vader en van de Zoon. Amen." 

 

De priester onderbrak hem. "Je vergat het laatste deel, 'en van de Heilige Geest' zoon?" 

 

De jongen antwoordde: "We moeten de Heilige Geest niet storen. Hij waakt over mijn fiets!" 

 

De heilige Geest waakt niet alleen over fietsen. Hij waakt over alles en iedereen, vooral over 
de leerlingen (ook over ons) die Jezus achterlaat als Hij terugkeert naar de Vader. Bij het 
Laatste Avondmaal zegt Jezus hun dat Hij een geschenk van de Vader zal zenden, het 
grootste van alle geschenken en dat is de heilige Geest. 

Pinksteren is één van de belangrijkste christelijke feestdagen. Met Pinksteren wordt de 
paastijd afgesloten. Wat begon met de paaswake, eindigt op pinksterdag. Waarom is het zo 
belangrijk? 

Voor de christenen is het een herdenking van de dag waarop de heilige Geest in de vorm van 
vurige tongen… op de apostelen en de Maagd Maria neerdaalde. Het is een gebeurtenis die 
vijftig dagen na de verrijzenis van Jezus plaatsvond.  Het paasmysterie - het lijden, de dood, 
de verrijzenis en de hemelvaart van Jezus - krijgt zijn hoogtepunt in de zending van de 
heilige Geest door de Vader. 

Maar het feest herdenkt ook de officiële inwijding van de christelijke kerk door de 
apostolische prediking van Petrus, die resulteerde in de bekering van 3000 joden tot het 
christelijk geloof.  Pinksteren is dus de officiële verjaardag van de Kerk.  

 

Vandaag, op deze grote feestdag worden wij uitgenodigd om de transformerende, heiligende 
en versterkende aanwezigheid van de heilige Geest in ons te ervaren en te waarderen.  Het is 



voor ons ook een dag om de beloften die wij bij ons doopsel en vormsel aan God hebben 
gedaan, te hernieuwen, ons geloof te belijden en in praktijk te brengen.   

De Geest is vol verrassingen. We moeten toegeven dat ongeloof en welvaart de 
aanwezigheid van God in ons deel van de wereld hebben gedempt….Maar niet alles is 
verloren.  

De geschiedenis heeft ons geleerd dat zelfs in onze slechtste momenten de altijd aanwezige 
Geest van Jezus kan doorbreken en heiligen kan opwekken die de zaken doen keren. Zij 
roepen ons terug naar het evangelie en geven ons hoop. 

Hemelvaart en Pinksteren vertellen ons dat God nog steeds aanwezig is,… nog steeds 
spreekt, …nog steeds leerlingen uitzendt om het verschil te maken… en nog steeds roept. 
Wat Jezus zei bij de Hemelvaart is nog steeds geldig en onmisbaar:  

 

Een oude bedelaar lag op zijn sterfbed.  Zijn laatste woorden waren.. tot zijn jonge zoon, die 
zijn vaste metgezel was geweest tijdens zijn bedeltochten.  Hij zei: "Lieve zoon, ik heb je 
niets anders te geven dan een katoenen zak en een vieze bronzen kom die ik in mijn jonge 
jaren van een rijke dame heb gekregen."   

Na de dood van zijn vader bleef de jongen bedelen, met de kom die hij van zijn vader had 
gekregen.  Op een dag liet een goudhandelaar een muntje vallen in de kom van de jongen en 
hij was verbaasd toen hij een bekende klank hoorde.  "Laat me je kom eens bekijken," zei de 
koopman.  Tot zijn grote verbazing ontdekte hij dat de kom van de bedelaar van puur goud 
was.  "Mijn beste jongeman," zei hij, "waarom verspil je je tijd met bedelen?  Je bent een rijk 
man.  Die kom van jou is heel veel geld waard."  

Wij christenen zijn vaak zoals deze bedelaar die de waarde van zijn kom niet herkende en 
waardeerde.  Wij waarderen de oneindige waarde van de heilige Geest niet. De Heilige Geest 
woont in ieder van ons en deelt met ons zijn charismatische gaven en vruchten.  

 “Gij zijt Mijn getuige.”  

Wij gelovigen zijn de Kerk en wat wij doen, doet de Kerk. Amen 
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