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1e lezing uit Handelingen der apostelen hfdst.2,1-11 

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. 

Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel 

het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur 

geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen 

vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang 

de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, 

die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, 

liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn 

eigen taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: "Maar zijn al die 

daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort 

spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van 

Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en 

Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier 

verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in 

onze eigen taal spreken van Gods grote daden." 

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes, 

hfdst. 20, vers 19-23 

In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats 

der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in 

hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun 

zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de 

Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader Mij 

gezonden heeft, zo zend Ik u." Na deze woorden blies Hij over hen en zei: 

"Ontvang de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en 

aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." 

 

Bezinning  op de lezingen  Handelingen 2,1-11 en Johannes 20,19-23  

Nog steeds kwamen de leerlingen van Jezus bijeen, na die afschuwelijke 

gebeurtenissen rond zijn gevangenneming, marteling en kruisdood. 

Lamgeslagen, uitgeput, futloos, zien we dat groepje zitten, zwaar depressief. 

Een zwart gat van negativiteit en teleurstelling. Dan komt Jezus binnen, hoewel 

de deuren gesloten waren uit angst: Jezus breekt door de muur van angst heen en 



bereikt zijn leerlingen. Hij maakt hen open, Hij komt in hun midden met zijn 

beste goede gave: Vrede, vrede, vrede! - ook al hebben jullie mij verraden - 

Petrus ook al heb je mij driemaal verloochend - Ook al gingen jullie op de 

vlucht - ook al sliepen jullie toen mijn uur gekomen was - ook al waren jullie 

laf, toen het er voor Mij op aan kwam: Vrede, vrede, vrede, nu geen straf, geen 

veroordeling, geen vonnis: Vrede! Ze wisten niet hoe ze het hadden, die 

leerlingen, toen de Heer zijn vriendschap met hen herstelde en geen vergelding 

eiste. De Heer toont wel zijn gewonde handen, zijn doorboorde zijde, de wonden 

blijven zichtbaar, worden niet weggewerkt door cosmetische chirurgie. Open 

wonden toont de Heer. Wat er allemaal gebeurde, wordt niet weggemoffeld of 

ontkent en wat er ook allemaal gebeurd is rond Jezus laatste dagen, dat was niet 

het einde van alles. Hij leeft, de gekruisigde, de doorboorde. Hij is bij hen. Hij 

wordt opnieuw hun vriend, veel dieper en intenser dan vroeger, nu hij door al 

het gebeurde is heengegaan. Nu wordt Hij pas echt hun God, hun toeverlaat, hun 

alles. Nu voelen ze pas echt wat Hij voor hen betekent. Niet de lafheid van hen, 

niet het verraad, zijn het einde van alles om dan in een groot diep gat te vallen. 

Nu zij eigenlijk totaal door elkaar geschud zijn, die leerlingen, houdt niets hun 

meer tegen om er op uit te gaan en te vertellen aan heel de wereld wat ze hebben 

meegemaakt. De Heer heeft hen, door hen zijn Vrede en Vergeving te schenken, 

in zijn Verrijzenis opgenomen. Dit alles als werk van de Geest; hij blies zijn 

geest in hen en over hen uit. Ook ons vraagt de Heer, omdat wij bij het Doopsel 

de Geest ontvangen hebben, deze Vrede verder uit te dragen. Vrede is iets dieps 

van binnen en opent ons om onze hardheid weg te nemen, om onze negativiteit 

weg te nemen, om verdeeldheid en onze vooroordelen weg te nemen. Op 

Pinksteren bidden wij, dat wij de Geest flink laten waaien om het Rijk Gods 

dichterbij te brengen. 

 

MEIMAAND  MARIAMAAND  5      door Anna van Dinther 

 

Terwijl er in de Bijbel weinig over Maria wordt vermeld, krijgt zij in de loop der 

eeuwen veel aandacht. Maria zelf deed niet aan aankondigen, dat werd pas na 

haar dood door anderen gedaan. 

 

Maria, de Moeder van de Kerk, de dienstmaagd des Heren, is zoals Zij was voor 

Jezus, ook voor ons, vol genade, liefde en troost. Zij is er voor ons als wij 

zorgen, verdriet, pijn hebben of in moeilijkheden zitten. Zij is  de troosteres der 

bedroefden, de woordvoerster voor de mensheid, de Moeder die voor haar 

kinderen spreekt, wat hun zorgen ook zijn.  

Zij begrijpt ons om wat Zij zelf heeft meegemaakt. Maria wordt vaak als 

toegankelijker beschouwd dan Jezus. Zij neemt echter nooit zijn plaats in, 



verwijst altijd naar Jezus, de werkelijke bemiddelaar tussen God en de mens. 

Maria is de voorspreekster aan wie we mogen vragen een goed woordje voor 

ons te doen en voor ons te bidden. Maria is de zekerste en kortste weg naar 

Jezus, naar God.  

Daarom mogen wij ons tot Haar wenden. Ook nu, tijdens de coronacrisis, waarin 

het leven wordt teruggebracht naar zaken die er werkelijk toe doen, zorg, liefde 

en aandacht voor de ander. Een stukje met de getroffenen en hun geliefden 

"meelopen en meedragen" waardoor de ander zich gehoord en gezien voelt en 

het besef wat we voor elkaar kunnen betekenen.  

De behoefte van vele gelovigen om tijdens deze lockdown periode zich tot 

Maria te wenden en kaarsen te branden zijn getuigen van ons vertrouwen op 

haar steun, troost, en bemoediging.  

Zelfs mensen, die niet zo’n sterke  band  meer met het geloof  hebben 

vinden  nu bij Maria troost. 

 

Niet alleen in de maand mei, ook op 15 augustus, haar Hemelvaart en in  de 

maand oktober, ook Mariamaand,  wordt  Maria geëerd en aanbeden.  

  

Wees gegroet Maria ........ 

 

 


