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Zondag 8 juni 2014 

  achtste van Pasen: Pinksteren 

 
Lezing uit de brieven: 1 Petrus 5 

 

Lied: “Wat zijn de goede vruchten”: lied 841, 1 + 

2 (t. Willem Barnard, m. Willem Vogel) 

 

Lezing uit de Handelingen: Handelingen 2,1-13 

 

Gezongen profetie: “Ik stort mijn Geest op ieder…”  

(naar Joël 3,1-5; t. Marijke de Bruijne, m. Chris 

van Bruggen; uit ‘Aanwezig - oratorium voor 

Pinksteren’) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

De Geest. Geest van God. Ongrijpbaar en 

onbegrijpelijk. Elk jaar opnieuw. Vraag je mensen 

wat Pinksteren voor feest is, dan weten ze het 

meestal niet. En is dat vreemd? Weten we het zelf? 

Hoe ongrijpbaar ze ook is, de Geest waait – daar 

ben ik van overtuigd. Ik merk het om me heen. Ik 

merk het meer en meer, maar dat ligt 

waarschijnlijk aan mij – de Geest was er altijd al. 

Ik merk het niet zozeer in het grote 

wereldgebeuren, want dat kan ik niet overzien. Al 

is de Geest ook daar, geloof ik – ik denk vooral in 

de kleine gebaren, in woorden waaruit nabijheid en 

betrokkenheid blijkt. Daaraan merk ik het althans 

zelf. We hoeven alleen maar onze deuren en ramen 

open te zetten, dan waait Gods adem bij ons naar 

binnen. Voelen we het ook? Voelen we die bries? 

‘Het suizen van een zachte koelte’, zoals Elia op de 

Karmel? Of ervaren we de Geest in iets anders? 

 

Afgelopen maandag was ik in Amsterdam. 

Studiedag in het kader van de Permanente 

Educatie: ook dominees moeten bijblijven. Dit was 

een dag over liturgie. “Liturgie in de 

netwerksamenleving”, is de titel. Hoe ontwikkelt 

liturgie zich in deze tijd? En hoe beïnvloedt de tijd 

de liturgie? 

Voor dat soort vragen is het handig dat er 

wetenschappers zijn. Ze specialiseren zich erin om 

van een afstand te kijken. Om wat ze zien vanuit 

hun helicopterview te analyseren. En zo ontdekken 

ze patronen. In de economie; in de kerk; in wat 

dan ook. In de liturgie, in dit geval. 

 

En wat blijkt nou: liturgie wordt steeds meer iets 

van ‘gewone mensen’. Niet meer alleen van de 

experts. De universiteit doet bescheiden een stapje 

terug. Het zijn niet meer de geleerden die de 

richting aangeven. Het liedboek van 1973, dat we 

tot vorig jaar hebben gebruikt, was nog in elkaar 

gezet door deskundigen: twee dichters en vijf 

dichterlijke predikanten. Over het nieuwe liedboek 

is door allerlei mensen van heel verscheiden 

pluimage en achtergrond nagedacht. Het is een 

mix geworden. Liederen die gekozen zijn omdat ze 

kwalitatief goed zijn. En liederen die gekozen zijn 

omdat ze niet meer weg te denken zijn dankzij 

hun populariteit. Liederen uit allerlei verschillende 

stromingen binnen de diverse kerken. 

Is dit niet waar het over gaat met Pinksteren? 

Over de Geest die iedereen aanspreekt in zijn 

eigen taal – zoals we horen in het verhaal uit de 

Handelingen? De Geest die overal is – en niet 

slechts in één manier van geloven en vieren die de 

juiste zou zijn? 

Dat wel te gaan denken, zou dát niet des duivels 

zijn? “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want 

uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende 

leeuw,” waarschuwt ons de brief van Petrus. De 

duivel van het particularisme. De duivel van het 

eigen gelijk. De duivel die ramen en deuren sluit, 

zodat de Geest wordt buitengesloten. 

 

Gelukkig geloven we niet meer op gezag. We 

weten al vrij lang dat de dominee de waarheid niet 

in pacht heeft. En als we ziek zijn denken we mee 

met de dokter door wat we vinden op het internet. 

Door het internet zijn we zoveel mondiger nog 

geworden dan we al waren. En vragen we niet 

meer om leiding. Maar om begeleiding. We vragen 

om ruimte, niet om strikte regels. 

 

Zijn we als Eshofgemeente niet al een tijd die 

richting ingeslagen? De richting van de ruimte? 

Ik realiseerde me dat toen we een paar jaren 

geleden werkten aan het beleidsplan. We kozen 

ervoor niet achter één belijdenisformulering te 

gaan staan. Alsof in zo’n formule iedereen zich zou 

kunnen vinden – of erger nog, zich zou móeten 

kunnen vinden. Dat kan niet. Als we dat doen, 

sluiten we mensen buiten. 

We hebben als kerkenraad ook niet een strakke 

richtlijn voor de toekomst aangegeven. Hebben 

niet gezegd: “Dáár willen we over vijf jaar zijn.”  

“Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde 

die aan u is toevertrouwd”, lezen we in de eerste 

brief van Petrus. We proberen het zo goed 

mogelijk ter harte te nemen. 

 

Liever laten we ruimte. Ruimte in het vieren van 

het leven; ruimte in het vieren van onze 

verbondenheid met God en elkaar. Intuïtief en 

vanuit de Bijbel weten we immers wel waar de 

grenzen liggen. Liefde en rechtvaardigheid – ze 
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blijven de toetssteen. 

Binnen die ruimte kun je mensen volop stimuleren. 

Kunnen we deuren en ramen openzetten voor het 

waaien van de Geest. Wie een mooi idee heeft, 

mag daarmee komen. We gaan niet vragen: ‘past 

dit idee wel binnen ons meerjarenplan?’ of ‘is dit 

wel de juiste manier van geloven?’. Dat zou 

aanmatigend zijn. Zoals ík in mijn leven mijn 

geloof wil uiten kan een heel andere manier zijn 

dan hoe een ander dat wil doen. 

Ruimte en openheid. We kunnen ze leren van het 

Pinksterverhaal uit de Handelingen. Spraken die 

mensen daar op het Pinksterfeest niet allemaal 

verschillende talen? En toch verstonden ze de 

discipelen van Jezus. Toch stonden ze open voor 

het vuur dat hen bewoog. Díe openheid, dat was 

het werk van de Geest. 

 

En zo konden er de afgelopen jaren mooie dingen 

ontstaan. Zo startte Gerwin Duine tien jaar geleden 

de diaconale projecten voor jongeren. Zo begon 

Nel Stoffelsen zes jaar geleden met de eerste 

gemeentemusical. Zo hebben we Grace Home leren 

kennen. En zo’n zes jaar geleden de eerste 

rommelmarkt. Zo komen de leden van de ZWO nu 

met Moldavië als het land waar we ons de 

komende paar jaar mee zullen verbinden. 

En er is meer. De afgelopen weken nog. Enkele 

basiscatechisanten zeiden dat ze elkaar wel eens 

per maand willen blijven ontmoeten. Deze week 

hebben we met verschillende ouders de eerste 

plannen gesmeed. 

En Aart de Gier zei dat hij wel iets wil met een 

band; misschien wel meewerken aan kerkdiensten. 

Enkele muzikanten heeft hij al, nu nog een 

toetsenist. 

 

De Geest waait waarheen zij wil… 

Dat brengt natuurlijk ook onzekerheid met zich 

mee. Kunnen we dan als gemeente echt álle 

kanten op? Ook kanten die je misschien persoonlijk 

niet op wilt? 

Hier kan onze angst naar boven komen. Misschien 

heeft ieder van ons wel een allergie. Laten we het 

even tot de liturgie beperken. Tijdens een 

kerkdienst komt heel wat in ons naar boven. De 

één is allergisch voor te vaak het woord genade. 

De ander voor opwekkingsliederen. Een derde voor 

moeilijke melodieën. Een vierde voor al te simpele 

melodieën… 

 

“Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde 

die aan u is toevertrouwd”… 

Verrassend actueel, die eerste brief van Petrus. De 

schrijver heeft het over ‘hoeden’. Hij bestrijdt het 

‘heersen’. “Hoed Gods kudde waarvoor u de 

verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – 

niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, 

en niet om er zelf beter van te worden maar met 

belangeloze toewijding.” 

 

Die kudde, die is natuurlijk niet alleen aan mij als 

predikant toevertrouwd. Ook niet alleen aan de 

kerkenraad. We zijn immers allemaal geroepen 

ons leven te heiligen, zoals we lezen in Leviticus. 

Geroepen tot zorgzaamheid voor elkaar. Een besef 

dat juist in deze tijd, in de netwerksamenleving, 

goed past. We willen immers niet meer geloven op 

gezag. We denken zelf wel na, we zoeken het zelf 

wel uit, we willen inspraak. 

We hebben dan dus ook verantwoordelijkheid. 

Niet verantwoordelijkheid om te heersen. Maar om 

te hoeden. Dat is, volgens Van Dale, in de eerste 

plaats beschermen. En in de tweede plaats 

weiden: de ruimte bieden om gevoed te worden. 

De ruimte creëren die nodig is om te groeien. 

 

En die onzekerheid dan? Die angst voor 

veranderingen die we niet willen? Moeten we die 

maar inslikken? 

Niet iedereen kan dat of wil dat. Sommige mensen 

kiezen om die reden voor een kerkgemeenschap 

waar duidelijkheid heerst. Marcel Barnard, de 

docent liturgiewetenschappen van afgelopen 

maandag, ziet het zelfs als een tegenbeweging. 

Tegen de tendens van deze tijd in. 

Theologiestudenten van nu zijn ultraorthodox. 

Tekenen een verklaring dat ze geen seks zullen 

hebben voor het huwelijk. Je ziet het ook in de 

populariteit van evangelische kerken. Het lijkt daar 

een en al vrolijkheid en blijheid, maar vergis je 

niet: de morele regels zijn uiterst streng. 

 

Misschien is die onzekerheid wel waarom we dit 

feest van de Geest vieren. Waarom we ons te 

binnen brengen dat de Geest er overal en voor 

iedereen is – of we nu Parten, Meden en Elamieten 

zijn, of inwoners van Mesopotamië, Judea of 

Kappadocië en ga zo maar door. Willen vertrouwen 

op de Geest – voor mijzelf in elk geval de 

motivatie om te kiezen voor verzoeknummers. 

Vertrouwen op de Geest, de adem in en uit, die 

Gods genade is – zoals we zongen. 

Dat die Geest ons mag blijven inspireren. 

 

 

Lied: “De Geest des Heren heeft”: lied 686  

(t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 

 


