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Zondag 5 juni 2022 

 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’) 

 

Evangelielezing: Johannes 20,19-23 

 

Acclamatie: ‘Zend ge uw ademtocht…’: lied 104a (=Psalm 

104,1-2) refrein; eenmaal FREE, tweemaal allen 

 

Overweging 

 

Van onder het puin zing ik een lied. Een tegendraads lied. 

Ik zet de muziek harder.  

Muziek tilt me uit boven moeizaamheid. Muziek brengt 

me vrede.  

Door muziek kan ik het mooie van het leven zien. En kan ik 

in verzet komen tegen onrecht.  

Dan zie ik het licht. Licht dat me zegt dat het goed komt. 

Dan wordt elke sirene een symfonie. En iedere traan krijgt 

de schoonheid van een waterval. 

 

Zo luidt in grote lijnen het gedicht Every Teardrop is a 

Waterfall. FREE zong het als lofzang. Een danklied voor 

God. Een danklied voor de sirene die klinkt als symfonie, 

voor de traan met de schoonheid van een waterval. 

Every Teardrop is a Waterfall – voor de één een bron van 

inspiratie. Voor de ander een vreemd lied. Wat is dat 

puin, van waaronder de zanger het lied zingt? Wat 

betekent het? Hoe heeft het lied met Pinksteren te 

maken? 

 

Het is één van de vele liederen die we vanmorgen zingen. 

Veel adem waait er door de kerkzaal vandaag en van 

uiteenlopende muziekgenres. Van opwekking tot Taizé, 

van popmuziek tot Bach. En in al die muziek waait de 

Geest.  

Niet iedereen voelt zich bij elk lied thuis. Dat hoeft ook 

niet. Het mooie van de Geest is dat ze waait in ontelbare 

vormen en kleuren. Dat het vuur van de Geest in ieder 

van ons op een eigen manier oplaait. Misschien is er ook 

voor jou een lied in deze viering dat de vonk aanblaast. 

 

En als er nou maar één lied is dat in mij de vonk aanblaast 

– wat moet ik dan met al die andere? 

Niets. 

Dat is nou zo mooi van Pinksteren. Feest van de Geest die 

er is maar die je niet ziet. Die niet te vangen is. Niet door 

één lied, niet door alle liederen samen; niet door één 

godsdienst, niet door alle geloofsrichtingen en religies 

samen. Zij waait waarheen zij wil, hoe zij wil, wanneer zij 

wil. Zij is er in woorden die jij niet begrijpt, maar die voor 

een ander misschien wel iets van de hemel laten zien. Zij 

is er in kunst. In gedichten. In verhalen. In muziek. In de 

liturgische vormgeving van vandaag. Maar nooit door één 

genre of vorm of voor één gat te vangen. En vaak komt de 

Geest uit onverwachte hoek, vertelt ons de profeet Joël. 

‘Gevluchten, rechtelozen, zij spreken namens mij, en 

oude mensen dromen te toekomst naderbij.’ De mensen 

die in de maatschappij niks te vertellen hebben, zijn de 

zieners. Dochters en zonen - nog niet volwassen, nog niet 

droog achter de oren, juist zij spreken namens God. Houd 

je oren en je ogen open. Je weet nooit hoe Gods adem zal 

waaien, vanwaar of van wie ze komt. 

 

Dat is nogal wat! 

Dat betekent dat we niet kunnen zeggen: ‘zoals God zich 

aan míj openbaart, dát is de waarheid.’ Dat wil ook 

zeggen dat we onze gedachten over christelijke 

superioriteit moeten herzien – voor zover we ze hebben. 

Als de Geest in ontelbare vormen en kleuren, klanken en 

woorden komt, waarom dan niet in andere religies – in 

het Hindoeïsme? In de Islam? In filosofische stromingen 

als het Boeddhisme?  

 

Als alles open is, als je naar alle kanten toe alert moet 

zijn, hoe weet je dan waar werkelijk Gods Geest waait? 

Waaraan je haar herkent? 

Het evangelie van Johannes geeft vandaag een beetje 

richting. Gelukkig. 

Een gedicht is het eigenlijk, de tekst van Johannes. Geen 

historisch verslag. Dichterlijke woorden zijn het: ‘Hij blies 

over hen heen en zei: ontvang de heilige Geest!’ Over 

drie belangrijke dingen gaat het. Vrede. Uitzending. En 

vergeving. 

 

Vrede – groet elkaar met vrede. Met een open hart. 

Zonder direct argwaan te koesteren. Geef de ander het 

voordeel van de twijfel. Dat was hoe Jezus het 

voorleefde. Dat is waaraan je Gods adem herkent. 

Uitzending – dat is op weg zijn namens hem, namens 

God. Op die weg gaat God met je mee. Hij is het kompas. 
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In ons doen en laten stellen we hem present. God wordt 

waar gemaakt door mensen, zegt Huub Oosterhuis. 

Daaraan herken je Gods adem. 

En vergeving – ga net zo genadig om met de ander als 

God met jou omgaat. God vergeeft jou – je mag er zijn 

zoals je bent. Zo kun jij dat waarmaken voor een ander. 

Waar mensen liefdevol met elkaar omgaan, waait de 

Geest. 

 

Het gedicht geeft ruimte. 

Een ruimte om van binnenuit te leven. Om van binnenuit 

vrede en liefde waar te maken. 

Dat maakt direct ook duidelijk dat het vooral om luisteren 

gaat. Om aanwezig zijn waar je nodig bent. Het is open 

staan. Zoals ook in het Pinksterverhaal van de 

Handelingen wordt verteld: de leerlingen spreken de taal 

van de ander. Ze vragen niet aan de ander om hún taal te 

spreken. Ze zeggen niet: wil je leven met God, dan moet 

je dit of moet je dat. Dan moet je erkennen dat Jezus de 

enige weg naar God is - bijvoorbeeld. Of: dan moet je in 

de kerk komen. 

 

Dat maakt direct ook duidelijk dat present zijn namens 

Jezus niet betekent dat je mensen moet overtuigen. Dat je 

ze moet overhalen christen te worden, of zo. Verschillen 

hoeven niet opgeheven te worden. De Geest waait 

immers in ontelbare vormen en kleuren, klanken en 

woorden. Als het gaat om vrede en liefde - dan gaat het 

om respect voor de verschillen die er zijn. Dan gaat het 

om respect voor ieders eigenheid. En voor iedere mens, 

ook voor wie weinig te betekenen heeft in de ogen van 

onze maatschappij; ook voor mensen aan de rand van de 

samenleving; voor wie niet serieus genomen wordt. Ook 

zij hebben je iets te vertellen – weet de profeet Joël. 

 

Leven in de ruimte van de Geest – dat is niet eenvoudig. 

De Geest kun je niet bezitten. Je kunt haar niet sturen. Je 

kunt haar enkel ontvangen, wanneer je open voor haar 

staat. 

Dat is leven met een open einde. Leven zonder harde 

zekerheden. Leven van verwondering. 

 

Maar we doen er beter aan de raadsels te accepteren dan 

ons vast te klampen aan een zekerheid die nooit een 

echte zekerheid kan zijn. 

We kunnen beter verwonderd staan dan onze versie van 

‘de’ waarheid opleggen aan anderen. Om ons dan in 

moeilijke momenten, waarin de raadsels te groot worden, 

te laten troosten door woorden als die van de dichter 

Rainer Maria Rilke. Een gedicht dat je een Pinkstergedicht 

zou kunnen noemen. Ik lees het voor: 

 

Men moet de dingen de eigen, stille, 

ongestoorde ontwikkeling laten 

die diep van binnen komt 

en die zich door niets laat haasten of versnellen; 

eerst volledig rijpen – en daarna baren… 

 

Rijpen zoals een boom die zijn sapstroom niet stuwt 

en die rustig in de lentestormen staat, 

zonder angst, dat er straks geen zomer kan komen. 

Die zomer komt toch! 

 

Maar hij komt alleen bij de geduldigen 

die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt 

zo zorgeloos stil en wijds… 

 

Men moet geduld hebben 

met de onopgeloste zaken in ons hart 

en proberen de vragen zelf lief te hebben, 

als gesloten kamers, 

en als boeken die in een zeer vreemde taal 

geschreven zijn. 

 

Het komt er op aan alles te leven. 

 

Als je de vragen leeft, 

dan leef je misschien langzaam maar zeker 

zonder het te merken 

op een goede dag 

het antwoord in. 

 

 

Muziek 

 


