
 
Zondag 9 juni 2019 

Vijftigste paasdag: Pinksteren 

 
Gezongen Schrift: ‘Ik stort mijn Geest op ieder…’ 

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

‘Aanwezig - oratorium voor Pinksteren’) 

 

Lezing uit de Handelingen: 2,1-11 

 

Lied: ‘Samen worden woorden taal’ 

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

uit ‘Aanwezig – oratorium voor Pinksteren’) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Er is heel wat te doen geweest met de wind, de 

afgelopen paar weken. De aanloop naar het 

Pinksterfeest waardig! 

Stormwind die bomen omblies. Een boom op de 

bovenleiding, geen treinverkeer tussen Deventer en 

Apeldoorn. Stormwind die daken van huizen woei. 

Loos alarm afgelopen vrijdag. Storm die juist niet tot 

ontwikkeling kwam. Alle potplanten in veiligheid 

gebracht, en dan komt er niks! 

En dan die wind van gisteren. Aan zee met 

stormkracht. Bij het werken aan deze overweging heb 

ik maar een paar kaarsen aangestoken. In de hoop dat 

de Geest in wind en vuur aanwezig zou zijn. 

 

Wind. Ruach in het eerste testament, pneuma in het 

tweede – wind. En het betekent niet alleen wind, maar 

ook adem. Geest. Ademtocht. 

Wind is de ademtocht van de hogedrukgebieden en de 

lagedrukgebieden. Wind hoort bij de elementen. Wind 

is in onze wereld één van de krachten die we niet in de 

hand hebben. We kunnen de storm niet sturen. 

 

Zo is het met de wind. En zo is het met Gods adem. 

Gods adem, die we Geest noemen. Alle Bijbelverhalen 

die over die adem gaan, hebben gemeen dat die niet 

bij ons vandaan komt. De woorden van de profeet Joël; 

de woorden van Lucas in de ‘Handelingen van de 

apostelen’; het verhaal van de schepping in Genesis 1 – 

en alle andere verhalen. Adem, Geest, komt van God. 

Adem, Geest, overkomt ons. Net als de storm. 

 

‘Wij wachten op de heilige Geest’, zongen we. Want 

als het over Gods adem gaat, over de Geest, kunnen 

we weinig anders doen dan wachten. Erom vragen. 

Ontvangen, wanneer ze ons overkomt. En dat 

wachten kan duren en duren. Negen verzen telde het 

lied. Een noveen, wordt het genoemd. Eén vers voor 

elke dag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Als één 

langgerekt gebed. Een eentonige mantra. ‘Kom, Geest 

van God!’ 

 

Pinksterfeest: het feest van de geboorte van de kerk, 

zeggen ze wel. Tegelijk is het bij uitstek het feest van 

het verlies van controle. In lijn met het wekenfeest, dat 

Joden in deze dagen vieren. Het wekenfeest, Sjavoeot, 

is het feest van de grote gersteoogst. En vooral: feest 

omdat het land ons te eten geeft. Daarom leest de 

synagoge op dit feest het boek Ruth: de hongersnood 

voorbij, feest en liefde op de dorsvloer, één en al 

levensvreugde en overvloed. 

Maar niet alleen de oogst wordt gevierd. Ook het 

verbond met God. De uittocht uit slavernij, de tocht 

door de woestijn en andere doodsangst heen. 

Bevrijding door God die richtingwijzers geeft voor een 

leven in vrijheid. Feest van God zélf die mensen leven 

inblaast. 

 

Zo vertelt Lukas ons over de leerlingen van Jezus: hoe 

God zelf hen leven inblaast. 

Ze hebben het niet opgegeven, wordt van hen verteld. 

Hoezeer ze ook dwaalden door de woestijn, nu Jezus 

er niet meer was. Ze zochten God. Ze oefenden 

geduld. Hopend op… ja, waarop eigenlijk? Wetend: dit 

hebben wij niet onder controle. 

 

Pinksterfeest: je mag het koppelen aan momenten in 

je eigen leven. Momenten waarop je door een woestijn 

gaat. Waarop je je niet vrij voelt. Momenten waarop je 

gebonden bent en niet weet hoe je los moet komen. 

De vraag rijst dan natuurlijk: waar vind je God? 

Wanneer voel je zijn adem? Kunnen die wind en dat 

vuur van Pinksteren ook van jou bezit nemen? 

 

In het Pinksterverhaal dat Lukas ons in zijn 

‘Handelingen van de apostelen’ vertelt, neemt de 

Geest van God het over. De adem en het vuur van de 

Geest maken een einde aan de benauwdheid. Daar 



lijken de leerlingen van Jezus geen aandeel aan te 

hebben. 

 

Of toch…? 

Afgelopen woensdag hadden we als moderamen een 

ontmoeting met het moderamen van de Dorpskerk. 

Jan Hofman begon. Hij las een stukje uit het 

Pinksterverhaal. Uit de Statenvertaling, zodat ook de 

broeders van de Dorpskerk zich er prettig bij zouden 

voelen. “En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld 

werd, waren zij allen eensgezind bijeen.” Eensgezind. 

Veel nadruk ligt er niet op in het Grieks. En toch. ‘Ze 

zijn bij elkaar,’ zei Jan. Zou dat belangrijk zijn, als je 

Gods Geest wilt ontvangen? Bij elkaar zijn? Anders 

gezegd: elkaar nabij zijn? 

 

Zo waren wij als moderamina bij elkaar. We spraken 

over wat ons troost. Wat is uw enige troost, zowel in 

leven als in sterven?, is de eerste vraag van de 

Heidelbergse Catechismus. Een document dat al heel 

lang niet meer op onze agenda staat. Maar dat nog 

altijd zeggingskracht heeft. En bij deze eerste zondag 

kun je je voorstellen dat mensen in de zestiende eeuw, 

in een benarde positie, in woestijn, er de inspiratie van 

Gods Geest in vonden.  

Vonden wij die inspiratie ook bij elkaar? 

Als ik voor mijzelf spreek: ja. Verwonderlijk genoeg. Bij 

alle verschillen in wat we geloven en hoe we geloven, 

bij alle verschillen in de taal die we spreken, konden we 

elkaar rond zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus 

verstaan. We herkenden ons in elkaar. We deelden de 

troost die het geeft, als je bedenkt dat het niet 

allemaal van jou afhangt. We deelden te troost van de 

ontdekking dat het in het leven niet allemaal om mij 

draait. Dat ik God toebehoor. Dat ik me bij hem 

geborgen mag voelen. 

 

Nam Gods Geest het hier over? Zorgde die ervoor dat 

we elkaar verstonden? Er wordt wel eens nadruk 

gelegd op het talenwonder van Pinksteren. Maar het 

wonder is niet dat de leerlingen opeens allerlei talen 

spreken. Het is niet dat die vissers uit Galilea ineens 

een talenknobbel hebben. Het bijzondere is, dat ze 

verstaanbaar zijn. Dat wat hen bezielt, verstaanbaar 

tot iedereen doordringt. Zoals de taalbarrière 

afgelopen woensdagavond even geen blokkade meer 

was. 

 

Ik moet denken aan iemand die ik de afgelopen week 

sprak. De tijd tussen Pasen en Pinksteren is een tijd 

van groei en bloei. Maar niet voor haar en haar 

echtgenoot en kinderen. Ze hoorde dat ze overal in 

haar lichaam uitgezaaide kanker heeft. Dat er niets 

meer aan te doen is. 

Terwijl de natuur overdadig tot bloei kwam, vloeide 

het leven uit haar weg. Ze werd steeds vermoeider. Ze 

kwam terecht in een woestijn. 

Tegelijk is er iets wonderlijks met haar aan de hand. Ze 

is niet bang. Wel vol verdriet: omdat ze haar familie in 

de steek moet laten. Maar wanhoop is er niet. Eerder 

rust. En een aanvaarding die haar helpt om vandaag te 

leven – niet gisteren, ook niet morgen. 

En in die aanvaarding lijkt het of ze licht geeft. Al zou 

ze het zelf in haar bescheidenheid beslist niet zo 

zeggen. Het is of ze straalt van liefde. Een taal die door 

iedereen wordt verstaan. Is dit wat de Geest doet? 

 

Het feest van Pinksteren zegt: het is niet ons 

georganiseer en ons geploeter waardoor het gebeurt. 

We kunnen doen wat Jezus’ leerlingen deden: zo goed 

en zo kwaad als het gaat bij elkaar blijven. Trouw zijn 

aan elkaar. Mooi, dat we juist vandaag als katholieken 

en protestanten samen zijn. Mooi, dat we ons in de 

inzameling van de gaven verbinden met mensen in 

China. En in het tekenen van een kaart met wie ziek 

zijn. 

En dan wachten. Geduld hebben. De controle 

opgeven. Dat laatste is misschien wel het aller 

moeilijkst. We doen het uiteindelijk toch liever zelf. 

Maar wil je je laten raken, dan moet je loslaten. Je 

handen en je hart openen. 

 

En dit, denk ik, is waar het ten diepste om gaat in de 

kerk. Van haar vieren we vandaag de geboorte. Ze 

bestaat voor een groot deel uit gedoe van onszelf. 

Maar ze leeft van de bezieling door Gods Geest. 

Laten we ons niet vastbijten in het gedoe. Laten we 

wachten op de heilige Geest. 

 

Muziek: James Rae, ‘Harbour Reflections – lento’ 

 

Lied: ‘Zij zit als een vogel’: lied 701 (t. John L. Bell, vert. 

Joke Ribbers, m. Graham Maule) 


