Bezinning 99: De Geest zal de weg wijzen 1 1
Pinksteren B-jaar: dag: Johannes 15:26-27; 16:12-15

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Wanneer de Pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van
de waarheid die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn,
want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.
…
Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de
waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens
zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie
bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. Alles wat van de Vader is, is van Mij – daarom
heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij heeft.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In deze spiritueel zeer rijke tekst van Johannes staan enkele zeer opmerkelijke uitspraken. De Geest
zal over Jezus getuigen, maar ook de elf leerlingen moeten over Hem getuigen. Er is dus een
samenwerking van de Geest en de leerlingen. Ze zetten zich in voor hetzelfde doel. Dat wil zeggen dat
de mens nooit alleen staat voor zijn opdracht, maar juist door de Heilige Geest voorafgegaan wordt
en gesteund. Andersom mag de mens delen in het werk van de Geest, van God zelf. Het mag ons diep
ontroeren.
We leren Jezus in zijn diepste identiteit kennen: ‘Alles wat van de Vader is, is van Mij.’ Jezus deelt
volkomen in de volheid van Gods macht. En dat alles maakt de Heilige Geest ons bekend.
In een tijd, waarin er vele indringende vragen worden gesteld over de toekomst van de Kerk in onze
streken, bemoedigt deze tekst ons en geeft ons vertrouwen. De Geest wijst immers de weg. Zoals de
Geest vanaf de schepping heel de geschiedenis door de mensheid en in het bijzonder Israël en later
de Kerk(en) heeft geleid, zo zal Hij ons blijven leiden. Voorwaarde is dat we gevoelig zijn voor zijn
spreken en er van harte in meegaan.
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Het Woord in mijn leven 1
In hoeverre ken ik de Heilige Geest? Ervaar ik de Heilige Geest als mijn Pleitbezorger en Helper? Ken
ik de manier waarop de Geest spreekt en de weg wijst? Ga ik soepel in op zijn aanwijzingen? Vraag ik
God mij zijn Geest te zenden?

Het Woord in mijn leven 2
Ik ga met Galaten 5:19-21a na, welke aspecten van mijn leven de werking van de Heilige Geest
tegenwerken: ‘Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en
losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en
rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen.’
Ik ga met Galaten 5:22 na, welke aspecten van mijn leven aantonen dat de Heilige Geest in mij werkt:
‘De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing’ (Galaten 5:22).

Bidden met het Woord 1
Heilige Geest,
Gij zijt onze Helper.
Gij geeft ons inzicht in wie Jezus is.
Wijs ons de weg naar de volle waarheid,
de waarheid van Jezus Christus.
Geef Uw goede gaven aan mij en de hele wereld:
‘liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid,
geloof, zachtmoedigheid
en zelfbeheersing.’2 Amen.
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Bidden met het Woord 2 3
Kom, Heilige Geest,
kom naar boven.
Gij die diep in mij zijt
kom naar buiten.
Gij die in de diepste lagen
van mijn wezen aanwezig zijt
als een ondergrondse Bron,
een verborgen Kracht,
kom en wees welkom in mijn leven
om het te openen voor God
en voor de mensen.
Help mij om God te verstaan
en vanuit zijn mildheid
de mensen te zien en te beoordelen.
Help mij om alles te zien
met de ogen van de Vader
die zijn kinderen liefheeft.
Help mij vooral liefhebben
met Uw liefde die niet domineert,
maar tactvol ieder zichzelf laat zijn
in eenheid van liefde
die de volheid van leven is. Amen.
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