
P i n k s t e r e n .  
Pinksteren, wat is dat eigenlijk voor feest? Wat vieren we eigenlijk? 
Met Kerstmis hebben we nog houvast aan de geboorte van het Kerstkind en de kerstboom, 
met Pasen aan de eieren als symbool van het nieuwe leven en de haas als symbool van de 
offerbereidheid, maar Pinksteren? 
 

Lang voor het begin van onze jaartelling werd het Pinksterfeest al op vele plaatsen gevierd. 
Het was toen het feest van de eerste gaven van de opnieuw ontwaakte natuur, het feest van 
de eerstelingen. 
Over het begin van een nieuwe inhoud van het Pinksterfeest kunnen we lezen in het Nieuwe 
Testament in de Handelingen van de Apostelen. Daar staat: 
“Toen dan de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren zij allen bijeen. Plotseling klonk er uit de 
hemel een geruis als van een hevige wind en vulde het hele huis waar zij gezeten waren. Vurige 
tongen zetten zich op ieder van hen neer. Allen werden vervuld van de Heilige Geest.” 
Zo werden de leerlingen van Jezus gegrepen door een innerlijk vuur, dat zij bij elkaar zagen als 
vurige tongen. Buiten werd het feest gevierd van de eerstelingen van de natuur, binnen 
beleefden de leerlingen de eerste gaven van de Heilige Geest, de Helende Geest, die de 
mensenziel weer verbindt met zijn geestelijke oorsprong.  
Wat de apostelen daar toen ervaren hebben, moet geweldig zijn geweest. Tal van mensen 
hebben al geprobeerd zich in te leven in dat gebeuren en geprobeerd het in woorden te 
vangen: 
“één ontzaglijk moment van inzicht, van begrijpen” 
“zó moet het zijn als de bliksem inslaat en de duisternis verlicht!” 
Na zijn opstanding was Christus in een bepaalde gedaante nog zichtbaar voor zijn leerlingen, 
totdat Hij tijdens Zijn Hemelvaart voor hun ogen verdween in de wolken. Met Pinksteren, 10 
dagen later, zien zij Hem vanuit een verhelderd nieuw bewustzijn terug in de omhulling van de 
aarde en in elkaar en zijn zij zo opnieuw met Hem verbonden. 
Sindsdien is Pinksteren het feest van de toekomst, van de vernieuwing van het bewustzijn. 
Niet alleen een bewustzijn vanuit het hoofd, maar vooral vanuit het hart. 
Pinksteren, ook het feest van de scheppende menselijke kracht. Daarom maken we zelf de 
bloemen en andere versieringen voor de Pinksterbruid en het feest eromheen, van 
verschillende soorten fraai gekleurd papier en mooie linten. Hoe rijker de tooi van de 
Pinksterbruid, hoe vruchtbaarder het jaar! 
 

Een creatief en hartverwarmend Pinksterfeest gewenst! 
Marga Martin 


