
 
 
 

 
HET FRISSE GROEN VAN PINKSTEREN 

 
 
 

Waarom versieren we met Pinksteren onze Orthodoxe Kerk 
 met groene takken, gras en bloemen? 

 
Sinds de oudheid is er een vrome traditie om kerken te versieren op de dag van Pinksteren 
met groen - bladeren, bloemen, berkentakken enzovoort. 
 
Wat is de oorsprong van deze traditie? Veel mensen stellen deze vraag. 
 
Ik denk dat er twee redenen voor zijn: de eerste reden is kerkhistorisch, terwijl de tweede 
reden symbolisch is. 
 
 
 

Kerkhistorisch 
 
 
Vanuit historisch oogpunt denk ik dat deze takken ons herinneren aan het Mamre eikenbos: 
daar was de eik waaronder de Heer, de heilige Drie-Eenheid, in de vorm van Drie Engelen aan 
Abraham verscheen. We kunnen deze icoon van de H. Drie- Eenheid zien die op de lezenaar 
zal liggen. 
 
Bovendien was de dag van het Joodse oudtestamentische Pinksteren, waarop de Heilige Geest 
neerdaalde tot de apostelen, de dag van herdenking van de 50e dag na de uittocht uit Egypte. 
Op de 50e dag kwamen ze naar de berg Sinaï, waar de Heer Mozes de stenen tafelen gaf met 
de tien geboden, die ons tot nu toe als richtsnoer in ons leven dienen. Het was de tijd van de 
lente en de hele berg was bedekt met bloeiende bloemen en bomen. Dus misschien is dit de 
reden waarom er in de oude kerk een traditie was om huizen en kerken met groen te versieren 
- mensen dachten dat ze weer met Mozes op de berg Sinaï zouden zijn. 
 
Het lijdt geen twijfel dat toen de discipelen bijeenkwamen op de dag van Pinksteren, hun 
kamer ook bedekt was met groen. Om dit te herdenken, versieren we onze kerken vandaag 
en houden we bloemen in onze handen. 
 

 
 
 
 



 
 
 

Er is echter ook een symbolische betekenis. 
 
 
Het symboliseert de ziel, die bloeit en groen wordt na haar winterslaap omdat de genade van 
God haar heeft aangeraakt. In de winter waren er alleen kale takken, maar de lente kwam en 
veranderde ze groen, bloemen en bladeren verschenen. Er was winter in ons hart, maar toen 
raakte de genade van de Heilige Geest ons aan en ons hart werd levend. 
 
 

 
 

Fresco “De Gastvrijheid van Abraham” - Filoxenia 
Orthodoxe Kerk H. Apostel Andreas te Gent 

 
Een tak is alleen vers als hij aan de boom groeit. Eenmaal afgesneden van de boom, zal hij 
binnen enkele dagen uitdrogen. Hetzelfde geldt voor onze ziel: zolang het vasthoudt aan de 
stengel, aan de wijnstok waaraan het is geënt, blijft het leven en bloeien. Mocht het van deze 
wijnstok scheiden, dan zal het ook uitdrogen. De Heer heeft ons gezegd: "Ik ben de Wijnstok, 
jij bent de takken" (Johannes 15: 5). Als de ziel zich van zijn wijnstok afscheidt, begint deze uit 
te drogen net als een tak. Dit is de reden waarom we ernaar streven bij God te zijn. 
 
Laten we altijd proberen om bij onze Wijnstok te zijn, die ons hart vult met het 
levenschenkende sap, zegenstralen van het Goddelijke Licht en de genade van de Heilige 
Geest. Op deze feestdag moeten we God nog meer oprecht bidden en Hem vragen dat Hij ons 
niet in de steek laat en ons niet onttrekt aan deze genade die ons werd gegeven op het 
moment van onze doop, en dat we de sacramenten van de Heilige Kerk grondig ontvangen en 
waarvan we vaak afstand nemen vanwege onze zonden. 
 
Door Fr. Boris Stark 
 
 
 


