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Zondag 23 mei 2021 

Vijftigste Paasdag: Pinksteren 

 
 
 
Lezing uit de Handelingen: Handelingen 2,1-13 
 
Gedicht: Genesis ‘X’ 
 
Wanneer de wind de woorden blaast, 
kan men nog wel gedachten vinden 
en staat, al hoort men in den blinde, 
over hun samenhang verbaasd. 
 
Maar als de vloed stijgt van ’t gevoel, 
moeten wij onze woorden zoeken 
om niet tot in de verste hoeken 
stilaan te worden overspoeld. 
 
Doe er het zwijgen toe. De geest 
zal over de oppervlakte zweven, 
totdat het woord wordt aangeheven 
dat in de aanvang is geweest. 
 
Uit: ‘Het landvolk, Oosterbeekse gedichten’ – Jan Wit 
 
Acclamatie: ‘Samen worden woorden taal’ (t. Marijke 
de Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; uit 
‘Aanwezig – oratorium voor Pinksteren’) 
 
 
Overweging 
Rood is de kleur vandaag. Rood van vuur, van 
geestdrift, van inspiratie – we zien het in de liturgische 
vormgeving. Rood van de Geest die waait. 
Jeltje Hoogenkamp schilderde waar het vandaag om 
gaat. ‘Duif’, heet haar schilderij. Want ook de duif is 
symbool van de Geest. Beide symbolen, het vuur en de 
duif, verenigde ze in één kunstwerk. 
 
Op de afbeelding in de liturgie is niet alles te zien. Wie 
hier aanwezig is, kan straks dichterbij komen kijken. 
Wie thuis meeviert, ziet hopelijk meer via de 
beeldverbinding. 
We zien heel veel rood en oranje. Een lichtgeel vlak 
bovenin, met een halve bol die nog iets lichter is – als 
de zon die opgaat boven de horizon. Blauw onderaan, 
als water dat opspat, alsof ook het water geestdriftig 
wordt. 
En we zien een vogel. Niet strak omlijnd, maar vaag; 
twee vleugels. Wanneer je goed kijkt, zie je hoe de 
bovenlijnen van de vleugels met een boog naar 

beneden lopen en in een punt samenkomen: een hart. 
De vogel maakt deel uit van een hart; de Geest is in 
liefde aanwezig. 
En dat hart, dat is weer opgenomen in een perfect 
ronde cirkel. Het eerste waar ik aan denk is de aarde. 
Met overal kleine gele stipjes: als plaatsen waar het 
vuur oplaait. 
 
Want daar gaat het om: om de hele aarde! Alle talen 
van de aarde klinken, van Mesopotamië in het oosten 
tot Libië in het westen. De hele destijds bekende 
bewoonde wereld. 
‘Ze’ zijn allen bij elkaar, horen we. Het zijn de leerlingen 
van Jezus. Een groep die inmiddels flink groter is 
geworden – het aantal van 120 is genoemd. Ze vieren 
het Wekenfeest, het tweede oogstfeest. En dan gebeurt 
het. Die onverklaarbare begeestering. Vlammen als 
vuurtongen. Willem Barnard hoort in die ‘tongen’ een 
woord van de dichter. God daalt op hen neer en Gods 
vuur heeft de gedaante van een tong. Een tong die 
talen spreekt. Taal, iets wat bij uitstek menselijk is. God 
is in de taal waarmee mensen elkaar verstaan. 
 
‘In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die 
afkomstig waren uit ieder volk op aarde.’ En even 
verderop wordt een flink aantal van die volken 
genoemd. ‘Vrome joden’ – zoals vaak in de bijbel staan 
ze pars pro toto, als deel voor het geheel. Hier wordt 
iedereen bedoelt. Iedereen, van elk volk en elke cultuur 
en iedere godsdienst, hoort de leerlingen van Jezus 
spreken in haar of zijn eigen taal. 
 
Het is een prachtig beeld. Een droom, eigenlijk. Iets wat 
soms gebeurt en dan kan vervullen met warmte en 
blijheid. Wanneer een ander de taal spreekt die jij kunt 
verstaan. Wanneer die ander zo nabij komt, dat er geen 
barrière meer is. Dat je verstaat en begrijpt wat hij of zij 
zegt, omdat de taal die de ander spreekt je raakt in je 
ziel.  
 
En het gaat nog verder. 
Ik dacht bij dit Pinksterverhaal eerlijk gezegd altijd aan 
‘zenden’. De leerlingen van Jezus zijn degenen die 
zenden. Zij spreken de taal van alle volken die je maar 
bedenken kunt, om zo het evangelie aan iedereen te 
kunnen verkondigen. Zij spreken, anderen luisteren – 
en verstaan.  
Maar er staat meer. Er staat dat zij de taal van de ander 
spreken. Niet hun eigen taal, maar dat wat hoort bij de 
ander. Ze draaien niet hun eigen programma af, zeg 
maar. De ánder is belangrijk, de ander staat centraal. 
Zo kan het zijn, wanneer je samen een gesprek hebt dat 
over wezenlijke dingen gaat. Waarin ieder vooral bereid 
is om te luisteren. Een gesprek waarin gezegd kan 
worden wat vaak verzwegen wordt. Wanneer er geen 
schaamte is, of angst, die terughoudend maakt. 
Wanneer er van weerskanten openheid is, zodat je je 
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hart en je ziel opent, zodat er ruimte is voor je 
kwetsbaarheid en voor alles wat er in je is. Dan komt 
God ter sprake – ook al wordt zijn naam niet genoemd. 
 
Zo komen alle gelovigen, van welke achtergrond ook, in 
het zicht. Zo wordt niet de ene waarheid boven de 
andere gesteld. Er wordt niet geoordeeld. Gelovigen 
van alle soorten en maten, van elke overtuiging of 
levensfilosofie, mogen er zijn en horen erbij, niemand 
minder dan de ander, ieder met haar eigenheid en 
geloof. Dan wordt waar wat we zien op het schilderij: 
het vuur van de geest dat de hele aarde overdekt. 
 
Dit is hoe we kerk willen zijn. Zo staat het in ons 
beleidsplan: 
‘‘De Eshof’’, staat daar, ‘is een open en gastvrije 
gemeente waar iedereen welkom is, ongeacht zijn of 
haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. ‘De 
Eshof’ wil recht doen aan de pluriformiteit van de 
gemeente en heeft geen behoefte slechts één 
christelijke weg aan te wijzen.’ 
 
Zo ís het, zeggen we – maar wat we bedoelen, is: zo 
willen we het. Hier werken we aan. Aan deze openheid 
die we lezen in het verhaal van de Handelingen. 
In de praktijk is het vaak niet eenvoudig. Hoe open zijn 
we? Is er ook een grens aan die openheid? En als dat zo 
is: waar ligt die grens voor jou, voor mij? 
Je kunt je standpunten en ideeën voorstellen, waar je 
niet blij van wordt. Rond de coronamaatregelen; of 
rond de wijze waarop bijvoorbeeld je buurman ermee 
omgaat. Rond de politiek en sommige politici. Rond de 
wereldpolitiek en wat er bijvoorbeeld in Israël en de 
Gazastrook aan geweld heeft plaatsgevonden – en nog 
plaatsvindt. Gemoederen kunnen hoog oplopen; ons 
verstand kan zeggen: ‘niet oordelen, laat ruimte voor 
ieders overtuiging!’ – maar ons gevoel komt in opstand. 
Zoals in het gedicht van Jan Wit: 
 
Wanneer de wind de woorden blaast, 
kan men nog wel gedachten vinden 
en staat, al hoort men in den blinde, 
over hun samenhang verbaasd. 
 
Maar als de vloed stijgt van ’t gevoel, 
moeten wij onze woorden zoeken 
om niet tot in de verste hoeken 
stilaan te worden overspoeld. 
 
Wanneer we weer lijfelijk bij elkaar kunnen komen, 
willen we ons in de kerkenraad bezinnen op het 
‘verhaal uit de zaal’. In januari 2020 vertelde Ben de 
Graaf ons zijn geloofsverhaal; in januari van dit jaar was 
het Hans Dammingh. Zou zo’n verhaal ook door een 
andersgelovige kunnen worden gedaan – door een 
moslima, bijvoorbeeld? Of stel je eens iemand voor bij 
wie je je bedenkingen hebt. Zet zo iemand in je 

gedachten op deze plek. Hoe voelt dat? Wil je, zoals de 
leerlingen van Jezus, open staan voor zíjn of háár taal 
en die leren spreken? 
 
In een gesprek zei Willemien Schuurman Hess deze 
week: in de kerk gaat het om de eredienst. Alles mag 
gezegd worden, mits het God eert. 
Wanneer doen we dat? Wanneer eren we God? 
Dat doen we wanneer onze woorden ten leven leiden. 
Wanneer ze begeesteren en inspireren tot het goede – 
tot mededogen, mildheid, eenvoud, helderheid, inzicht, 
toewijding, vergeving, warmte. Dan waait de Geest, die 
in het schilderij één is met de liefde. 
Wanneer doen we dat niet? 
Dat is wanneer we ons verliezen in stellingname. In 
welles-nietes, waar we boos en ongelukkig van worden 
en waardoor verschillende kampen ontstaan. Wanneer 
we enkel ons verstand, en niet ons hart én onze ziel én 
ons verstand laten spreken. Wanneer we daardoor van 
onszelf en van de ander vervreemd raken. 
 
Hoe leren wij de taal van de ander spreken? Hoe leren 
we dit met de openheid die de leerlingen van Jezus 
bezielt, op die vijftigste Paasdag? 
Het gedicht van Jan Wit wijst een weg, een weg van stil 
zijn en van aandacht. Je hoort hierin de woorden uit 
Genesis 1 meeklinken: ‘De aarde was woest en doods, 
en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest 
zweefde over het water.’ En je hoort de eerste woorden 
uit het evangelie van Johannes: ‘In het begin was het 
Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.’ 
Jan Wit schrijft: 
 
Doe er het zwijgen toe. De geest 
zal over de oppervlakte zweven, 
totdat het woord wordt aangeheven 
dat in de aanvang is geweest. 
 
 
Muziek  
 
Lied: ‘Ik stort mijn Geest op ieder’ (naar Joël 3,1-5; t. 
Marijke de Bruijne, m. Chris van Bruggen; uit ‘Aanwezig 
- oratorium voor Pinksteren’) 


