
1 

 

 

Zondag 24 mei 2015 

Vijftigste paasdag: Pinksteren 

 

 

Lezing uit het Hooglied: 4,12 – 5,1 

 

Lied: “Jij geeft me de muziek…” (t. Roel Bosch, m. 

Orlando Gibbons)  

 

Lezing uit de Handelingen: 2,1-11 

 

“Samen worden woorden taal”  

(t. Marije de Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; 

uit ‘Aanwezig – oratorium voor Pinksteren’) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

“Allen wachten op U,” zingt psalm 104. 

“Trekt U zich terug, dan bezwijken zij; 

neemt U hun de adem af, 

dan sterven ze en worden weer stof. 

Ademt U over de aarde, 

dan ontstaat er weer leven 

en krijgt zij een nieuw gezicht.” (psalm 104,29-30) 

 

In psalm 104 lezen we wat we vieren met 

Pinksteren. We vieren dat we leven van Gods 

adem. We vieren Gods hartstocht, de tocht van 

Gods hart, die ons schept en telkens weer 

herschept. We vieren dat elke ademtocht komt van 

God. “Dit leven, deze aarde, de adem in en uit, het 

is van Gods genade en zijn lankmoedigheid,” dicht 

Willem Barnard (lied 841) 

 

Dat is heel wat. Het is eigenlijk onvoorstelbaar 

groot en veel. 

Het betekent dat God er altijd is en overal. In 

iedere ademhaling. In al het leven om ons heen. 

En in alles wat eens leven was en nu teruggekeerd 

is naar lucht en aarde, om weer te worden 

opgenomen door leven dat opnieuw ontstaat – 

zoals de cantorij straks zal zingen. In al onze 

geliefde doden. 

Het betekent dat hij er is in de hartstocht van de 

geliefden in het Hooglied. 

Dat hij er is in alles wat schept en herschept; in 

alle kunst; in de pastel van het Hooglied, vol 

zwierige lijnen alsof de wind ermee speelt. Dat hij 

er is in al het werk dat wij doen. In het halen van 

boodschappen en het poetsen van de badkamer. 

In ons slapen en in ons wakker zijn. En dat hij er is 

in onze ontspanning, wanneer we vrij zijn of 

vakantie hebben; in al ons herscheppen, in onze 

re-creatie. 

 

Het verhaal uit de Handelingen vertelt hoe de 

leerlingen van Jezus tot dit besef komen. Het lijkt 

of ze ontwaken. Na een periode van verwarring. 

En natuurlijk ook van rouw. Het is of er weer 

ruimte ontstaat. 

Hoe beschrijf je zoiets? Daar zijn nauwelijks 

woorden voor. “Plotseling klonk er uit de hemel 

een geluid als van een hevige windvlaag”, probeert 

de schrijver van de Handelingen.  

 

Het doet me denken aan een vrouw op een 

schilderworkshop. “Sinds de dood van mijn man is 

er iets in mij opgesloten”, vertelde ze. Ze wees op 

een lijn die haar schilderij in tweeën deelde. Ze 

had iets proberen te schilderen van de Advent. 

Licht in het donker, leven dat ontstaat, iets nieuws 

dat wil beginnen. En dan ineens die lijn. Als een 

breuk. Als een dichte deur. 

“Als je die lijn weg schildert, wat gebeurt er dan?” 

vroeg een van de andere deelnemers. De vraag 

trof haar. Ze pakte de kwast en terwijl ze een 

opening in haar schilderij aanbracht, opende zich 

iets in haarzelf. 

 

Na Jezus’ dood liep er zo’n lijn door het leven van 

zijn leerlingen en vrienden. 

Het was alsof ze eerst een gesloten tuin waren, om 

te spreken met de woorden van het Hooglied; een 

verzegelde bron. Ronddraaiend om hun verdriet en 

frustratie. Alsof er iets in hen opgesloten was. 

Alsof ze opgesloten waren in zichzelf. 



2 

 

Zo’n gemoedstoestand, die kan door een heftige 

gebeurtenis in je leven veroorzaakt worden. De 

dood van iemand die je lief was. Het verlies van 

gezondheid, van werk. Maar soms komt er geen 

heftige gebeurtenis aan te pas. Soms zit er haast 

vanzelf al iets opgesloten in ons. Draaien we om 

onszelf heen. Staan niet open voor een ander; zijn 

eerder behoedzaam en beducht, misschien zelfs 

angstig. Bang dat die ander als olifant door mijn 

porseleinkast zal gaan stampen. Want we kunnen 

totaal verschillende talen spreken en elkaar met 

woorden verwonden. En als het de woorden niet 

zijn, dan is het wel onze interpretatie van wat 

ongezegd bleef; of onze interpretatie van de non 

verbale communicatie.  

“Samen worden woorden taal,” zongen we, 

“geschenk dat ons bij een brengt.” Maar even vaak 

drijft taal ons uit elkaar. Wanneer we de woorden 

van de ander horen als aanval op onszelf. Of 

wanneer we in de woorden van een ander geen 

onzekerheid of pijn horen, maar enkel agressie of 

heerszucht. Dan kunnen we totaal verschillende 

talen spreken, zelfs al lijkt het gewoon Nederlands. 

 

Onder de leerlingen en vrienden van Jezus 

verandert er echter iets. En naderhand kunnen ze 

het niet anders zien dan als het werk van de Geest 

van God. Alsof God in hen is neergedaald. Of 

misschien kun je beter zeggen: God was er al die 

tijd al, maar nu ontdekken ze hem weer. Ervaren 

ze hem als een vuur in zichzelf dat hen bezielt. “Er 

verschenen aan hen een soort vlammen, die zich 

als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van 

hen neerzetten.” 

Ze gaan allerlei vreemde talen spreken. Ineens 

verstaan ze anderen en anderen verstaan hen. Zo 

kan dat gaan, wanneer je los komt van jezelf. 

Wanneer je eigen ik niet meer het belangrijkste is. 

Dan gaat de gesloten tuin open. Dan gaat de 

verzegelde bron stromen. En kun je vanuit 

mededogen de ander zien en horen. Dan kan taal 

een geschenk worden dat bijeen brengt. Want je 

hoort in de harde woorden van de ander niet meer 

de aanval op jezelf, maar de vraag om contact. Je 

hoort in de betutteling van je moeder niet meer 

haar heerszucht die jou klein en gehoorzaam wil 

maken, maar haar eenzaamheid. 

 

Zo opent de jonge vrouw in het Hooglied zich voor 

haar geliefde. “Waai door mijn hof!” vraagt ze de 

noordenwind en de zuidenwind. En even later 

horen we haar vriend zeggen: “Hier ben ik in mijn 

hof, zusje, bruid van mij.” En worden beide 

geliefden toegezongen: “Eet, vriend en vriendin! 

Drink, en word dronken van liefde!” 

De noordenwind en de zuidenwind doen denken 

aan de hevige windvlaag in de Handelingen. Zo 

roept de jonge vrouw om Gods adem, die haar kan 

helpen haar tuin te ontsluiten. Die haar kan 

aanmoedigen om zich open te stellen voor de 

ander, om zijn taal te spreken. 

Misschien is er wel geen beter beeld voor God te 

vinden dan dit: lucht, adem, wind. Zoals wind niet 

vastgepakt kan worden, zo onttrekt God zich aan 

onze grip. Zoals lucht overal is, zo is God overal. 

En zo blaast hij mensen telkens nieuwe adem in. 

Waar mensen die adem in zichzelf gewaarworden, 

waar ze Gods hartstocht in zichzelf ontdekken en 

de taal van de ander gaan spreken – daar is het 

Pinksteren. 

 

Lied: “Ik stort mijn Geest op ieder…”  

(naar Joël 3; t.Marijke de Bruijne; m.Chris van Bruggen; 

‘Aanwezig - oratorium voor Pinksteren’) 

 


