
VAN DE GEEST MOET JE ZINGEN 

 

Ik ben verschillende keren op de Wereldjongerendagen geweest. Dat zijn een vijftal 
dagen, ergens op deze wereld, voor gelovige en minder gelovige jongeren over heel de 
wereld. Het gaat al gauw om miljoenen jongeren. Er wordt veel gepraat, gezongen, 
uitgewisseld, stil gezeten en afgezien. Muziek is wel een van de grootste 
aantrekkingskrachten bij deze dagen. Niet alleen wordt er muziek gespeeld en liederen 
gezongen die echt voor de jongeren zijn ( sorry Huub Oosterhuis… ) maar ook de manier 
van zingen, het enthousiasme, de vreugde, zingen met heel je lichaam is aanstekelijk. Ik 
herinner me een moment in Krakau dat we met onze groep na een mis op het veld ‘Jesus 
Christ you are my life’ zongen, elkaar bij de hand pakten en in een mum van tijd zongen 
we met honderden jongeren uit alle landen in een kring. 

Muziek gaat over de grens  van taal en cultuur heen. Muziek laat je voelen van 
Pinksteren is, wat vuur is en enthousiasme, wat kracht en troost is. Een van de mooiste 
pinksterliederen vind ik een lied dat helemaal niet enthousiast klinkt. Het is juist verstillend 
maar geeft ook door de woorden weer wat de kracht van de heilige Geest is. Het is het 
lied, de sequentie Veni sancte Spiritus. Het is een gregoriaans lied uit de 13de eeuw. Het 
lied hoort officieel in de liturgie tussen het Alleluia en het evangelie gezongen te worden. 
Het is een prachtige meditatieve melodie. Als je het niet kent, kijk maar eens op youtube 
bij ‘sequentie’. 

‘Kom, Heilige Geest, zend voort de hemelse straal van uw licht. Kom, vader van de 
armen, kom gever van geschenken, kom, licht van het hart.’ 

In een gedragen melodie wordt meerdere keren gezongen ‘Kom’. Kom heilige Geest. We 
mogen om Gods kracht vragen in ons leven om ons hart te verwarmen en om onze 
knikkende knieën stevig te maken. Vooral het einde vind ik mooi. Want wat doet de 
heilige Geest met mensen? 

 

‘Reinig wat vuil is, maak nat wat droog is, genees wat gewond is. Maak soepel wat stroef 
is, verwarm wat koud is, leid wat afgeweken is.’ 

Je leven kan vervuild zijn geraakt, er kan val alles aan je binnenkant zijn dat eerder de 
duistere kant van jezelf benadert, en hoe kom je daar van af? Heilige Geest, kom, maak 
het schoon! Mijn leven kan gewond zijn geraakt door de wonden uit het verleden, door 
ouders die niet goed voor je waren of een plotselinge indringende ervaring waar je tot op 
de dag van vandaag last van hebt. Kom heilige Geest, maak heel wat is gewond! 

Verhoudingen onderling kunnen verhard zijn en er kunnen nauwelijks woorden van liefde 
worden gesproken. Kom heilige Geest, maak soepel wat is verhard! 

 

Mooie woorden waar je ieder afzonderlijk op kunt kauwen. En misschien kun je dat ook 
het beste doen, kauwen op de woorden om te ontdekken wat hardheid en soepelheid, 
wat gewond zijn en genezing voor je betekent. Maar misschien kun je er nog het beste 
over zingen. Veni sancte Spiritus. 
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