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Pinksteren, 23 mei 2021, Ekklesia Tilburg 
 

Welkom en gebed 

 

Goedemorgen en welkom hier in dit huis. Het is Pinksteren! En dat wil zeggen: ‘en het vuur van 

God wordt nooit gedoofd, dat blijft voor altijd branden.’ Ik citeer hier de voorkant van het boekje. 

Al vele jaren hangt op het prikbord in mijn kamer thuis dit papieren vlammetje. Ooit kregen we dit 

als kerkgangers in Studentenkerk Maranatha, na afloop van een viering, het moet wel Pinksteren 

geweest zijn. De kinderen van de kinderkerk hadden het gemaakt. Ik heb het nooit weggedaan. 

Want God, Maker-Liefhebber-Behoeder, is er en blijft er. Als een helend, inspirerend, 

vernieuwend, barmhartig vuur dat niet uit te krijgen is, als adem die nooit stil zal vallen.  

 

Laten we aan het begin van ons samenzijn bidden om dat vuur, die adem in ons midden, hier en 

nu en alle dagen van ons leven: 

 

Hierheen, Adem, 

steek mij aan 

stuur mij uit jouw verste verten golven licht. 

 

Welkom armeluisvader, 

welkom opperschenker, 

welkom hartenjager. 

 

Beste tranendroogster, 

liefste zielsbewoonster, 

mijn vriendin, mijn schaduw. 

 

Even rusten voor tobbers en zwoegers, 

voor krampachtigen een verademing, 

ben je. 

 

Onmogelijk mooi licht, 

overstroom de afgrond van mijn hart, 

jou zo vertrouwd. 

 

God ben jij, 

zonder jou is alles nacht en ontij, 

wreedheid, schuld, 

 

maar jij maakt schoon. 

Verflenst mijn bloem - geef water 

zalf mijn wonden. 
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Stijf sta ik, toegang verboden, 

ijzig. Ontdooi mij, koester mij. 

Vreemd ga ik, zoek mij. 

 

Ik zeg: ja, jij, doe nee. 

Vergeld mijn twijfel met vriendschap 

zevenmaal duizendmaal. 

 

Niets ben ik zonder jou. 

Dood wil ik naar jou toe. 

Dan zal ik lachen.  

Naar Huub Oosterhuis 

Amen. 

 

 

Overweging bij Genesis 11, 1-9 en Handelingen 2, 1-24 

 

‘Weest vruchtbaar en talrijk, bevolk de aarde’: dat hoorden we in de Paasnacht, 50 dagen geleden. 

En het gebeurt: de mensen verspreiden zich over de aarde. Daar komt helaas ellende van en met 

een zondvloed probeert de ENE de aarde te bevrijden van de mensen. Met een klein clubje echter, 

Noach en co, wil Zij dan toch weer verder gaan. De opdracht blijft dezelfde: ‘Verspreid je over de 

aarde als mijn beeld en gelijkenis’. En natuurlijk klinkt daar mee: ‘Leef naar mijn Tora en wees zo 

een rechtvaardig volk.’ 

 

Vandaag horen we een verhaal over een deel van de nakomelingen van Noach dat niet echt in 

beweging komt. Iedereen spreekt een en dezelfde taal en woont op een kluitje bij elkaar. De 

ambitie? Een stad en een toren tot in de hemel bouwen. Niet meer bouwen, passen en meten met 

de bij elkaar geraapte stenen van het veld. Maar: gelijkvormige stenen maken, verschil en risico 

zoveel mogelijk uitsluiten, met het oog op macht en aanzien. 

 Wat gaat hier mis? Want: vanuit goddelijk perspectief gaat hier iets mis. Waarschijnlijk is 

het dit: één stad, één taal, één toren, één volk: het is allemaal meer van hetzelfde, gericht op 

macht en aanzien. Het gaat hier niet over eenheid in verscheidenheid, over verschil dat lastig is en 

verrijkend, over leven en samenleven in alle soorten en maten, over moed om te ontdekken en tot 

bloei te brengen. Laat staan dat hier een bepaalde manier van leven in Gods naam bevorderd 

wordt. Verspreid worden is een bedreiging, verschillend zijn is een bedreiging. 

Daar steekt de ENE dus een stokje voor. Zoals Zij ooit sprak: ‘Laten wij mensen maken naar ons 

beeld en gelijkenis’, zegt Zij nu: ‘Laten wij naar hen toegaan en spraakverwarring onder hen 

teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan.’ Als mensen blijven hangen in 

gelijkvormigheid en streven naar macht en aanzien, dan zal God hen daarin dwarsbomen. Onze 

woonplaatsen moeten blijkbaar geen tekenen zijn van macht en kracht en homogeniteit, maar van 

een rechtvaardig samenleven van ongelijken, van verschillenden. Dát moet zich over de aarde 

verspreiden, zo moet de mens, Gods beeld en gelijkenis, er een bewoonbare aarde van maken 

voor allen en alles. 
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Je zou kunnen zeggen dat het Pinksterverhaal ook over ‘verspreiden’ gaat. Het is de dag van 

Sjavoeot, een feest waarop de eerste oogst en de ontvangst van de Torah gevierd wordt. Je zou 

kunnen zeggen dat die eerste leerlingen een nieuwe oogst zijn. En op die dag zijn ze bij elkaar, 

leerlingen, apostelen, familie van Jezus, vrouwen en mannen. Maar een nieuwe oogst moet niet 

alleen ingezameld en opgeslagen worden, maar ook uitgedeeld en opgegeten worden. Die eerste 

generatie moet voedsel worden voor een volgende. En het verhaal gaat dat ze, 50 dagen na Pasen, 

in vuur en vlam gezet worden en beginnen te spreken, in vreemde talen nog wel. Zij worden 

opgeroepen, εκκαλεω in het Grieks. En daar en dan begint het oproepen van de wereld, 

vandaar die prachtige opsomming van volken uit de bekende wereld van die tijd, een tongbreker 

voor menige lector. Hierin blijft de verscheidenheid bewaard en toch verstaan mensen elkaar. Het 

is de kracht van de Opgestane die hen verbindt. Zoals Jezus begeesterd was, mogen zijn 

volgelingen ook begeesterd zijn. Er zit iets onvatbaars in, iets van een andere orde. Dat is 

verbijsterend. Maar je kan natuurlijk ook denken dat er drank in het spel, of gekte. Het ongrijpbare 

schept onrust… 

  

Want als de Geest neerdaalt, dan is zij soms een lieflijk briesje, een verfrissende koelte, zuurstof 

waarmee je verder kunt en waardoor je op ideeën komt. Maar even zo goed is de Geest als 

tegenwind, die heilige huisjes op de tocht zet, die irritant is. Heilige Geest kan zich manifesteren in 

de tegenstem, in het geweten dat knaagt, in de afwijking van de norm. Zij is het tegendeel van 

onverschilligheid. Zij roept op tot leven, hem achterna, dat doorgebroken goddelijke licht.  

 Pinksteren roept de vraag op, waardoor u en ik – ieder voor zich – nu eigenlijk begeesterd 

worden, wat u, ik daarmee dan doen. En ook: of we hardop zeggen dat we er ‘een van Jezus’ zijn. 

Of christen, katholiek, protestant, zoiets. Ik heb helemaal niks met evangeliseren, met anderen 

bekeren, met spreken vanuit een bepaald instituut: ‘de kerk zegt en daarom zeg ik u’. Absolute 

waarheden, absoluut gezag: ik kan er niet mee uit de voeten. Maar mijn leven en werken is wel 

ergens op gebaseerd en het is goed om bij tijd en wijle dat fundament dan ook maar te 

verwoorden. Spannend, zeker. Maar ook een mogelijkheid om juist in gesprek te komen. 

  

En wat betekent Pinksteren voor meer of minder georganiseerde christelijke 

geloofsgemeenschappen, groot en klein, oud en jong? Enerzijds zeggen we dat we niet zonder die 

Geestkracht kunnen, bidden we erom. Anderzijds hebben we moeite met verscheidenheid, andere 

manieren van geloven, Schriftuitleg, vieren, leven. De geschiedenis van de christelijke traditie in 

brede zin is er een van conflict, splitsing, verkettering, afscheiding, schisma. Deze Ekklesia, deze 

verzameling van opgeroepenen, is er het zoveelste voorbeeld van. Anders zijn waarderen is een 

voortdurende uitdaging. De verleiding om van alles en iedereen makkelijk te stapelen bakstenen 

te maken is groot. Evenals de neiging om van alles en nog wat te vatten in regels, voorschriften, 

geloofsbelijdenissen, catechismussen met het karakter van beton en met het oog op 

machtsopbouw en risicovermijding. En zo wordt het benauwd, worden we suf en slaperig en 

verdwijnt de levendigheid, het spannende. 

 Tegen gebrek aan zuurstof is maar één remedie: ventileren! Deuren en ramen open! Kou 

lijden desnoods, maar zo wel wakker blijven. Niet alleen goed tegen COVID-19, want die aerosolen 

blijken toch niet te verwaarlozen, maar vooral ook: goed voor onze hoofden en harten. Zodat de 

Geest kan blijven oproepen tot dit: ‘Elkaar behoeden en doen leven’! Amen. 
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Voorbeden met acclamatie: Als alles duister is  

 

 Zingen: Als alles duister is 

 

Lichtend Nabije, 

Gij die ons kent als geen ander, 

Gij die weet hebt van onze diepste gedachten en gevoelens: 

God-van-mensen, maak met ons een nieuw begin. 

 

 Zingen: Als alles duister is 

 

Vurig Aanwezige, 

Gij, die het leven wilt, 

Gij die alles wat is tot bestaan hebt geroepen, 

Schepper-God, maak met ons een nieuw begin. 

 

 Zingen: Als alles duister is 

 

Onvermoeibaar Liefdevolle, 

Gij, die mensen doet opstaan, 

Gij die bevrijden wilt van dood en duisternis, 

God-van-leven, maak met ons een nieuw begin. 

 

 Zingen: Als alles duister is 

 

 

Afsluiting en zegenwens  

 

Soms komt de heilige Geest in de vorm van wat we gekte of waan noemen. De 19e eeuwse 

Amerikaanse dichteres Emily Dickinson wist dat ook… Zij schreef dit: 

 

Veel Waan is schoonste Logica - 

Voor wie goed Onderscheidt - 

Veel Logica - Waanzin ten top - 

Het is de Meerderheid 

Die hier, als Al, regeert - 

Stem toe - je bent gezond - 

Aarzel - je bent al een gevaar - 

Een die geketend dient – 

 

 Much Madness is divinest Sense - 

 To a discerning Eye - 

 Much Sense - the starkest Madness - 

 ’Tis the Majority 

 In this, as all, prevail - 

 Assent - and you are sane - 

 Demur - you’re straightway dangerous - 

 And handled with a Chain - 

 

Veel waan is schoonste logica.  

(Gedichten van Emily Dickinson, 1830-1886) 

Vertaald door Peter Verstegen en Marko Fondse. Bert Bakker, Amsterdam, 1983 
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Laten wij onszelf blijven openen voor de tekenen van de Geest, hoe vreemd ze soms ook lijken, uit 

welke onverwachte hoek de wind ook waaien kan. 

Laten we blijven zoeken naar onze eigen manier om geloof, hoop en liefde gestalte te geven in 

deze wereld en zo beeld en gelijkenis van God te worden. 

 

Met Gods zegen mogen we zo weer op pad. Laten we daartoe gaan staan! 

 

De ENE zegene en behoede ons 

De ENE doe haar aangezicht over ons lichten en zij ons genadig 

De ENE verheffe haar gelaat over ons en geve ons altijd weer vrede. 

 

Amen. 

 

 

 

 

Ineke Lamers, 23 mei 2021 


