Zondagmorgen, 31 mei 2020
Pinksteren is een eeuwenoud lentefeest. In de Middeleeuwen duurde het feest 8 dagen en
werd uitbundig gevierd. Er ontstonden allerlei tradities die soms danig uit de hand liepen.
Om al die losbandige feesten in te dammen werd Pinksteren in 1574 een officiële kerkelijke
feestdag.
Dat wilde niet zeggen dat alle tradities verdwenen waren. Sommige tradities, werden in
bepaalde delen van het land of gemeenschappen nog een tijd voortgezet, zoals het kiezen
van de Pinksterbruid, symbool van een nieuw begin, de aanvang van de zomer, maar ook
dit verdween op den duur, net als veel andere tradities.
Binnen de Vrije School houden ze déze traditie nog wel in ere. Elk jaar wordt op de vrijdag
voor Pinksteren één van de meisjes van de jongste klas gekozen en als bruidje verkleed. Ze
mag dan samen met anderen kinderen, met bloemenkransjes op het hoofd, om de
Meiboom - een paal met boven op een wiel waaraan gekeurde linten gebonden zijn zingen en dansen.
Ook ‘Luilak’, het verjagen van de kwade geesten, is niet helemaal verdwenen. In veel
dorpen in Noord-Holland gebeurt dit heden ten dage nog. Op de zaterdag voor Pinksteren
gaan jongelui voor dag en dauw met alles wat lawaai maakt en belletje trekkend, het dorp
in om de mensen wakker te maken, roepend: ‘Luilak, luilak’.
Dit waren wat oude tradities uit vroeger tijden, maar wat zegt Pinksteren ons nu?
Wij lezen vandaag dat de Heilige Geest de apostelen in vuur en vlam zette. Ze veranderden
van bange in moedige mensen die de deuren opengooiden en naar buiten traden om vol
enthousiasme over Jezus en zijn goede boodschap te vertellen. De Heilige Geest wakkerde
het vuur in hen aan.
Soms denk ik dat wij dat krachtige vuur in deze tijd ook wel een beetje kunnen gebruiken.
Niet het vuurtje van een vuurkorf waar je op een zomeravond lekker bij weg kunt dromen,
maar het vuur om enthousiast en geïnspireerd te blijven. Het vuur dat ons aanmoedigt om
de ramen en de deuren van ons hart te openen waardoor we elk op onze eigen manier en
binnen onze mogelijkheden weer een vuurtje voor anderen kunnen zijn.
De zeven gaven van de Heilige Geest zijn:
Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, Vroomheid, Liefde, Eerbied voor God
Met welke gave kan de Heilige Geest je daarbij helpen?
Ali van Leeuwen, vlietweg10@gmail.com
Raak mij aan
Waai door mij heen
Vurig mij aan
Heel mijn bestaan
Aukje Wijma.
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