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Zondag 15 mei 2016 

Vijftigste paasdag: Pinksteren 

 

Bij de symbolische schikking: 

 

Pinksteren  

 

Sprankelende kleuren  

Een explosie van licht  

Haal diep adem  

En voel het wonder  

Weergaloos wonder dat leven heet. 

 

Lezing uit de profetie: Joël 3,1-5 

 

Lied: “Ik stort mijn Geest op ieder…”  

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

Bruggen; ‘Aanwezig - oratorium voor Pinksteren’) 

1 en 4 cantorij, 2 en 3 allen 

 

Lezing uit de Handelingen: 2,1-13 

 

“Samen worden woorden taal”  

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

Heide; uit ‘Aanwezig – oratorium voor Pinksteren’) 

vers 1 cantorij, 2 en 3 allen 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Het voelt bijzonder om hier nu weer te staan. Ik 

herinner me 10 januari als de dag van gisteren. 

Dat was voor mij even het einde. Het begin van 

een tocht door de woestijn. Ik wist dat ik 

borstkanker had, maar niet hoe ernstig. Er zou een 

operatie volgen. Daarna andere behandelingen. 

Welke, dat was nog onbekend. Hoe mijn 

vooruitzichten zouden uitpakken was een 

verrassing. 

Het is door me heen gegaan hoeveel vrouwen ik 

heb gekend die de gevolgen van borstkanker niet 

hebben overleefd. Ik zie ze voor me, in onze 

gedachten leven ze voort – (Minie Toom. Anja van 

der Werff. Nanda Butje.) Tineke Geugies. Tjiddie 

Kaper. Ria van Dunschoten. Anja van Gent. Aleid 

Beeres. 

Ik moest ook denken aan Dirk Monshouwer. Op 1 

juni wordt de laan, die naar hem is genoemd, 

officieel geopend; Ben de Graaf heeft ter 

gelegenheid daarvan een mooi boekje over hem 

samengesteld. Dirk overleed in 2000. Hij was toen 

52 jaar oud. Hij is gestorven op de leeftijd die ik 

nu bereikt heb. 

 

Vrijwel iedereen maakt het mee: ziekte; ongeluk; 

de dreiging van de dood. 

Woestijntijd. Joël kent het. Als hij zijn woorden 

schrijft, heerst er een sprinkhanenplaag. Honger, 

al jarenlang. Droogte. Ik denk aan landen als 

Soedan en Ethiopië. Ook als de schrijver van de 

Handelingen zijn verhaal opschrijft, heeft zich een 

ramp voltrokken. De mens die hoop en liefde 

bracht in wat hij deed en zei, is er niet meer. 

 

Maar allebei, Joël en de schrijver van de 

Handelingen, zeggen ze vandaag: de ramp is het 

einde niet. 

Beiden spreken van een ervaring die alles 

overstijgt. De ervaring die je overkomt als Gods 

Geest in je neerdaalt. “Jullie zoons en dochters 

zullen profeteren, oude mensen zullen dromen 

dromen en jongeren zullen visioenen zien”. “Allen 

werden vervuld van de heilige Geest en begonnen 

op luide toon te spreken in vreemde talen”.  

 

Gegrepen worden door de Geest – we kijken er 

meestal nogal sceptisch tegenaan. We weten van 

kerkgenootschappen waar men wel eens ‘in 

tongen’ spreekt. Pinksterkerken en zo. Natuurlijk 

willen we er respectvol tegenover staan, ieder 

heeft immers recht op zijn eigen manier van 

geloven – maar diep vanbinnen vinden we het 

vaak toch maar raar. We kunnen er niet echt in 

komen. Past niet bij ons, kunnen we misschien 

denken. Of we zoeken er verklaringen voor. In 

trance raken kun je immers oproepen, door iets 

bepaalds te eten of te drinken. Zo onmogelijk is 

het niet om jezelf in een soort staat van hypnose 

te werken. We zijn die omstanders. De mensen die 

schamper opmerken: “Ze zullen wel dronken zijn!” 

 

Deze manier van zien is veelzeggend voor hoe wij 

in West-Europa leven: we willen vooral kunnen 

begrijpen. We hechten aan objectieve wetenschap. 

Aan empirisch bewijs. Het maakt denk ik ook dat 

veel mensen zich niet aangesproken voelen door 

godsdienst. Ze hechten aan wat verklaarbaar is – 

en aan wat niet verklaarbaar is denken ze liever 

niet, want dat heeft immers geen zin? Daar kom je 

toch niet verder mee. 

En wat valt er te begrijpen aan het krijgen van de 

Geest? Niets. Laten we er daarom maar uit de 

buurt blijven… 

 

Dat we er dikwijls zo tegenaan kijken, dat 

betekent ook dat er iets aan ons voorbij gaat. Iets 
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wat sjeu geeft aan het leven. En tegelijk weten we, 

terwijl we dit erkennen, dat we het waarschijnlijk 

niet anders zouden willen. Of kunnen. We zijn 

rationeel denkende en nuchtere mensen. Dat willen 

we graag zijn. We kúnnen niet anders, het is onze 

aard. 

 

Betekent dat dan dat alles wat hier over de Geest 

wordt gezegd, aan ons voorbij gaat? Die ervaring 

die verdriet en narigheid overstijgt; de ervaring dat 

de ramp niet het einde is? 

 

De Geest krijg je niet zomaar. En krijg je die wel, 

dan verklaren mensen je voor gek – of voor 

dronken. Laten we eerlijk zijn, daar zitten we niet 

op te wachten. 

Maar soms kan de Geest ons wel iets influisteren. 

Zacht en subtiel. De Geest kent zoveel 

verschijningsvormen, ze past zich aan bij de 

westerse, nuchtere mensen die we zijn. Ze komt 

niet als een storm die ons van onze voeten blaast, 

maar als het suizen van een zachte koelte. 

Wanneer we goed opletten, voelen we die 

misschien. Zoals Mozes op de Sinaï in een koele 

bries God ontmoet. 

 

Het voelen van die bries vereist opmerkzaamheid. 

Aandacht. De wil om te zien. En de wil om wat niet 

verklaarbaar is, onverklaard te laten. Om te 

aanvaarden dat er misschien geen woorden voor 

zijn. Dat woorden tekort kunnen schieten. Zoals 

het eigenlijk ook is in die profetie van Joël en het 

verhaal uit de Handelingen. Want hoe schrijf je 

over iets wat niet te beschrijven is? In beelden. 

Zoals ‘bloed’ en ‘vuur’ en ‘zuilen van rook’. Zoals 

‘vuurtongen’. Altijd in het besef dat beelden 

beelden zijn – en geen feiten. En dat die beelden 

nooit vaststaan en niet mogen stollen. Dat ze licht 

en vluchtig zijn – als de wind. 

Zou dat ook de betekenis zijn van al die talen die 

ineens klinken? Zou het hier niet om exacte 

woorden gaan, maar om beelden? Om beeldtaal 

die universeel is en door iedereen verstaan wordt, 

ieder binnen haar of zijn eigen verbeeldingswereld? 

 

Waar de Geest waait, worden dingen anders dan ze 

daarvoor leken te zijn. Worden taalbarrières en 

andere muren geslecht. Blijkt wat we vreemd 

vonden gewoon en wat gewoon leek, vreemd. 

Neem het leven – het leven zelf. We zien het als 

vanzelfsprekend. Dood vinden we niet 

vanzelfsprekend. Dood ervaren we dikwijls als een 

onrecht dat ons wordt aangedaan. Maar is het dat 

ook? Kijk eens naar het heelal: alles wat we tot 

nog toe kunnen waarnemen, is levenloos. Leven is 

de uitzondering. Leven, kleuren, licht – de 

schikking probeert te verbeelden wat je soms 

ineens kan dagen, als een zachte wind die langs je 

wang strijkt: dat leven een wonder is. Geen recht 

maar een geschenk, iedere dag opnieuw. 

 

Zelf heb ik meeleven als geschenk ervaren. De 

vele kaarten, mails, ontmoetingen, attenties. De 

onzekerheid werd er niet minder door, de vrees 

om wat komt niet kleiner, en toch – het was een 

beetje als opgetild worden. Gedragen op vleugels 

van de wind. 

Ik heb ook het voorrecht om stil te mogen staan 

als geschenk ervaren. Een geschenk om even niet 

mee te hoeven in de stroom. Het voorrecht om de 

tijd te mogen nemen. En daardoor te kunnen 

genieten van dingen die anders aan me voorbij 

gaan. Bij alle spanning en inspanning was dit iets 

heel bijzonders. Iets waarin ik ademruimte heb 

ervaren. De adem van de Geest. 

 

Het is niet zelden woestijntijd die dat aan je kan 

openbaren. Als de positieve keerzijde van een 

medaille. Als een frisse wind die waait. Die je 

dankbaar doet zijn dat je wakker wordt in de 

morgen. Die je dankbaar laat zijn voor mensen om 

je heen die van je houden. 

 

Dat die frisse wind hier mag blijven waaien, over 

ons allen. Dat die Geest ons mag beademen, 

vandaag en alle dagen die komen. 

 

 

Lied: “Zij zit als een vogel” (t. John L. Bell, vert. 

Joke Ribbers, m. Graham Maule; Hoop van alle 

volken, 108) 

 


