HET PINKSTERFEEST
Begeleidende tekst bij de nieuwe CD ‘Pentecôte’ van het koor van de monniken van
Chevetogne onder leiding van Père Thomas Pott.
Op de vijftigste dag na Pasen vieren alle christelijke Kerken het Pinksterfeest. Zij herdenken de
uitstorting van de Geest van Jezus op zijn discipelen, op de ochtend van het Joodse
Pinksterfeest. De Apostelen zagen toen tongen van vuur op zich neerdalen. De christenen
beleven, in de plechtigheid van die dag, méér dan zomaar een voorval uit het verleden. Ze
beleven de vervulling van de oude beloften, aan Abraham gedaan. Door de gave van de Geest,
die Jezus vóór zijn Lijden en Opstanding voorzegde, worden de eerstelingen van de
wereldomvattende zegen die God had beloofd, verwerkelijkt. Het christelijke Pinksterfeest,
bezegeling van Pasen, vernieuwt de herinnering aan de gave van de goddelijke Wet op de Sinaï.
Er klinkt het ‘Wekenfeest’ in door, één van de vier grote Joodse feesten, die voorgeschreven
worden in Leviticus (Lev. 23). Ook dit feest, dat de Paas-cyclus afsluit, zit vol met bijbels
symbolisme rond het getal 50 (de vervolmaking van ‘zeven’; zeven maal zeven plus één), en met
de vervulling van de Wet door de Genade. De gave van de Geest sluit in feite aan op wat er
symbolisch gebeurt in het Joodse Jubeljaar: ‘alles wordt nieuw’ in de nieuwe tijd. Wij bevinden
ons in de sfeer van een nieuwe schepping en een alomvattende vruchtbaarheid van het
Verbond. Dat verklaart de aanwezigheid van voorjaarstakken en bloemen in de Russische
kerken.
Net als Pasen is Pinksteren een zondag. Daarom kan de dag, waarop de Geest op de
discipelen neerdaalde, net als elke zondag, alleen maar volledig worden begrepen in het licht
van de Opstanding, waarvan Pinksteren de naar de wereld gerichte openbaring is. De dag van de
Opstanding, dat is de dag die op de Sabbat volgt, is zowel de eerste als de ‘achtste’ dag van de
week; de dag bij uitstek van een nieuwe Tijd en een nieuwe Schepping. Dit is de dag waarop de
Heer, gestorven en opgestaan, te midden van zijn discipelen verscheen. Hij laat hen zien dat hij
hen niet aan de dood heeft overgelaten, maar toont bovenal dat hij voor altijd bij hen aanwezig
is in een nieuwe en onvergankelijke nabijheid. Voortaan woont Hij onder hen, en op mysterieuze
wijze, in hen; gestorven als ‘Zoon des mensen’ nodigt Hij hen uit te leven als ‘Zoon van God’.
De komst van de Heilige Geest markeert precies het moment waarop de discipelen van
Christus de gave ontvangen om de tekenen Gods in de geschiedenis te verstaan en te verklaren.
Zij ontvangen de kracht om te getuigen van het heilsplan en van de Genade die God mensen
biedt. Voortaan zijn de Apostelen niet alleen ooggetuigen van de opgestane Heer, maar zij zijn
ook geroepen om de mond te zijn waardoor God zich meedeelt aan mensen, en de handen
waarmee Hij zich uitdeelt, als voedsel voor eeuwig leven. Gods eigen Geest daalt op de
discipelen neer, doordringt hen geheel en verzegelt Zijn aanwezigheid in hen met een
onverbrekelijk zegel. Hun verbondenheid met Christus verankert in hen die goddelijke energie
van de Getuigenis, die voor alles de energie van de Opstanding is.
Als voorwerp van belofte is de Heilige Geest ook voorwerp van vurige smeekbeden van de
christenen, omdat de Geest de enige drank is die in staat is hun dorst naar God te lessen.
Daarom is de liturgische viering van deze fundamentele gebeurtenis in het christelijke leven niet
slechts een eenvoudige herdenking; zij is een sacramentele handeling - een ‘gedachtenis’ - die de
tegenwoordigheid van de Heilige Geest in de gemeenschap, verenigd in de Naam van Jezus,
duidt, oproept en versterkt.
Op deze CD staan voornamelijk opnamen van grote delen van de zondagse Vigilie voor
Pinksteren, zoals die in de byzantijns-slavische traditie wordt gevierd. Deze wake, waarin de
‘eerste vespers’ en de metten van het feest worden samengevoegd tot één viering, is helemaal

doortrokken van de Paasvreugde. De dienst begint bij zonsondergang en gaat normaal
gesproken door tot aan de dageraad. De structuur geeft, in Paassfeer, de grote mijlpalen van
Gods geschiedenis met de mensen weer: vanaf het eerst verschijnen van het licht op aarde tot
aan de ultieme openbaring van het nieuwe licht, dat uit het graf van Christus stroomt, en de
onthulling van de nieuwe aarde.
Père Thomas Pott

