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Pinksterfeest en Carnaval, eigenlijk zo gek nog niet… 
 
Aan het begin van de veertigdaagse voorbereidingstijd op Pasen vierden we Carnaval. Na het 
feestgedruis, veertig dagen een pas op de plaats, even minderen om het wezenlijke meer te 
kunnen doen; meer aandacht voor God en voor onze naasten.  
Zo werd het Pasen, de overwinning op de dood. De ultieme liefde van God voor ons mensen. 
Veertig dagen vierden we feest, tot aan Jezus’ Hemelvaart, want het was Pasen voor de 
Heer!  
 
Met Hemelvaart werden we niet verweesd achtergelaten, integendeel, Jezus beloofde ons 
een andere Helper, de Heilige Geest. En zo wordt ieder jaar, vijftig dagen na Pasen, het 
Pinksterfeest gevierd, de komst van de Heilige Geest, de Helper.  
Het Pinksterfeest is bij uitstek een feest van vreugde, omdat het Pinksterfeest tevens het 
ontstaan is van de Kerk. Op het Pinksterfeest ontvangen wij – net als de eerste leerlingen – 
de Heilige Geest en hiermee ook de zeven gaven en negen vruchten van de geest.  
Kent u ze nog?  
 
Zeven gaven: wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God. 
Negen vruchten: Liefde, Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, Geloof, 
Zachtmoedigheid en Zelfbeheersing.  
 
De Heilige Geest vuurt ons aan om de vreugde van ons geloof in Jezus te delen met de 
mensen om ons heen. Zo is het Pinksterfeest bij uitstek geschikt om mensen te verbinden 
met Christus en met elkaar. Als leerlingen van Jezus hebben we allen de opdracht om er op 
uit te gaan en de vreugde te delen van Kerk-zijn, van de ontmoeting met God en met elkaar.  
Het uitgestelde Carnavalsfeest zal ons hier volop voor in de gelegenheid stellen. De 
Carnavalsviering in de Basiliek is ‘samen als vanouds’ de aftrap van dit feest (zaterdag 4 juni 
13.00 uur) 
Dat de Heilige Geest ons komend Carnavalsfeest mag aansporen om de vrede en de vreugde 
in de gemeente Oosterhout te bevorderen, door verbindingen te zoeken en te leggen met 
God en met elkaar – ‘samen als vanouds’ 
 
Ik wens het u van harte toe, een Zalig Pinksterfeest! 
 
 
Pastoor Jochem van Velthoven 


