
 

Pinksteren 
Een christelijk feest over de heilige Geest. 
 

Pinksteren: een dag vrij. Maar waarom? Christenen vieren dan het begin van de kerk. Ze 
geloven dat de volgelingen van Jezus toen in zijn geest verder gingen. Kijk naar het 
pinksterverhaal van Kees de Kort. 
 
'Ik lees u nu het verhaal van Pinksteren voor: Handelingen 2, vers 1 tot 11. En toen de 
Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En dat zijn dan de discipelen.'Pinksteren 
is een christelijk feest. Het valt precies 50 dagen na Pasen en de christenen herdenken 
dan, dat God de heilige Geest naar Jezus' volgelingen zond. Hiermee is Pinksteren het 
officiële begin van de christelijke kerk. 

" van vuur die zich verdeelde en zette op ieder van hen."  

Jezus is enige tijd daarvoor met Hemelvaart op een wolk naar de hemel gevaren. De 
leerlingen van Jezus zijn alleen achtergebleven. Als ze op een dag bij elkaar zijn, voelen ze 
plotseling een harde windvlaag. Het is de heilige Geest die in hen komt. Het is op dat 
moment heel druk in Jeruzalem. Er zijn joden vanuit het hele Romeinse Rijk. Ze vieren dat 
God de Tora heeft gegeven. De leerlingen lopen de straat op en beginnen in allerlei vreemde 
talen hardop te praten. Ze vertellen over de grote daden van God en zijn zoon Jezus. De 
mensen om hem heen zijn verbaasd, dat ze alles kunnen verstaan. 

Ongeveer 3000 mensen laten zich op die dag dopen. Ze blijven bij de leerlingen en krijgen 
les van hen. Samen vormen zij de eerste groep mensen die zich "christenen" noemen. 
Pinksteren wordt in Nederland twee dagen gevierd. In sommige plaatsen zelfs drie. In 
Noord-Holland vieren de kinderen op de zaterdagochtend voor Pinksteren. Luilak.  

Ze staan dan vroeg op en proberen met veel lawaai iedereen wakker te maken. Eerste 
Pinksterdag valt altijd op een zondag. De christenen gaan dan 's ochtends naar de kerk. 
Daar wordt het verhaal van de uitstorting van de heilige Geest verteld. Er wordt gezongen 
en gebeden.  

Dat gebeurt ook in Vierhouten: daar komen tienduizenden mensen bij elkaar om het 
Pinksterfeest te vieren. Maar dan niet alleen een ochtendje; twee dagen lang zingen en 
bidden ze. Zo zijn er in heel het land religieuze bijeenkomsten. Ook als je niet gelovig bent, 
is er met Pinksteren van alles te doen. Vroeger werden er met Pinksteren een soort 
missverkiezingen gehouden, het mooiste meisje van het dorp, de Pinksterbruid, werd 
gekroond en met bloemen en sieraden versierd. In optocht ging ze dan door de straten en 
kreeg snoep aan de deur. Deze Pinksterbruid of ook wel Pinksterbloem is aan het eind van 
de negentiende eeuw langzaam verdwenen.  

Wel zijn er met Pinksteren nog vaak evenementen. In Purmerend wordt bijvoorbeeld de 
Bokkiesmarkt gehouden. Op Walcheren worden ringsteekwedstrijden gehouden en in veel 
plaatsen zijn muziekfestivals, kermissen en markten.Er is ook een groep christenen die 
zich heel erg verbonden voelen met Pinksteren. Ze noemen zichzelf de "Pinkstergemeente". 
Opvallend aan hun diensten is de uitbundige manier van zingen in de kerk. 


