
Fonteinkerk, 4 juni 2017 (Pinksteren) 

Lezingen: Genesis 11:1-9 en Handelingen 2:1-18 

 

Afgelopen woensdag waren we in het Huis van Zuid bijeen voor een avond bibliodrama. We 

verdiepten ons in het verhaal van Pinksteren, en we speelden het ook uit. Je ontdekt dan al 

snel dat je het verhaal op een nieuwe manier beluistert, omdat je er opeens deel van uitmaakt. 

Zo merkte ik bijvoorbeeld hoe spannend het is om onvoorbereid een persoonlijk verhaal te 

vertellen aan een groep onbekende mensen. Ik heb altijd gedacht dat Petrus en zijn vrienden 

heel vrijmoedig en zelfverzekerd daar stonden en hun toespraak hielden. Alsof ze dat al jaren 

zo gewend waren, alsof ze al hun verlammende angst en verdriet van zich hadden afgeschud. 

Na het bibliodrama vermoed ik dat ze daar met knikkende knieën hebben gestaan, bang om 

hun kwetsbare verhaal te vertellen aan een misschien wel ongeïnteresseerd, misschien wel 

vijandig publiek. “Iets” heeft hen aangespoord, heeft hen bewogen om het toch maar te doen. 
Misschien hebben ze wel gedacht: “Als wij hier blijven zitten, bevangen door onze angst en 
ons verdriet, dan loopt het verhaal van Jezus dood. En daar is het te kostbaar voor. We moeten 

opstaan en verder gaan, om het werk van Jezus voort te zetten.” 

Ook heb ik altijd gedacht dat Petrus een wat abstracte, afstandelijke preek hield, over de 

persoon van Jezus en zijn betekenis. Na het bibliodrama weet ik zeker dat Petrus een heel 

persoonlijk verhaal heeft verteld over wat hem overkomen was, over wat hij had meegemaakt 

met Jezus en hoe dat zijn leven had veranderd. In dat persoonlijke zit ook de verstaanbaar-

heid: een persoonlijk, kwetsbaar verhaal is voor iedere toehoorder toegankelijk. Je bent het er 

misschien niet meteen mee eens, maar je snapt waar het over gaat. Mensen begrijpen elkaar, 

als het gaat over de werkelijk waardevolle zaken van het bestaan. De Geest helpt ons om tot 

de kern te komen, en dan is God opeens, op een verborgen manier, héél dichtbij. 

Pinksteren is sinds jaar en dag het meest onbekende en onbegrepen feest van de kerk. Ook 

veel christenen vinden het moeilijk om de betekenis van dit feest helder te omschrijven. Het 

Kerstfeest is veel concreter: dan kun je het hebben over de geboorte van een kind, over een 

stal en een kribbe, over herders en wijzen. Pasen omschrijven lukt ook nog wel: het lijden en 

sterven van Jezus, het lege graf, de verschijningen. Maar wat kun je vertellen over een Geest 

die in of over de mensen komt? Hoe stel je je iets onzichtbaars, iets onvoorstelbaars voor? Bij 

het volgen van de kerkelijke feesten heb je het gevoel dat het steeds minder concreet, steeds 

vager begint te worden. En dat is toch merkwaardig, want in de verhalen zien we juist een 

omgekeerde beweging: het wordt steeds concreter, God komt steeds dichterbij! 

Op het Pinksterfeest voltooit God de openbaring, zijn komen naar de mensen, door ons zijn 

adem, zijn Geest te schenken, zodat Hij “God-in-ons” wordt. Het was begonnen met “God-

vóór-ons”: tijdens de uittocht uit Egypte trok God als een wolkkolom voor ons uit, om ons 
weg te voeren uit de slavernij en ons naar het beloofde land te brengen. In Jezus kwam God 

nog dichterbij: Hij kwam naar ons toe om het zware, pijnlijke en schuldige leven met ons te 

delen: “God-met-ons”. Op het Pinksterfeest komt tenslotte de Geest over ons, zodat we God 
in-ademen: “God-binnenin-ons”. Paulus noemt ons lichaam de “tempel van de Geest”. God 
neemt zijn intrek in mensen. Eigenlijk moeten we dus niet de kerk of het kerkgebouw een huis 

van God noemen; wij mensen kunnen een woning van God zijn, en de kerk is bedoeld om ons 

dat weer te binnen te brengen. “God-in-ons”: dichterbij dan dat kan God niet komen. 
Pinksteren is oorspronkelijk een Joods feest. Centraal in het Joodse geloof staat Pesach: het 

herdenken van de bevrijding uit Egypte. Op de 50
e
 dag ná Pesach begint het Joodse Weken-

feest. Heel vroeger was dat een oogstfeest, maar dat Wekenfeest kwam meer en meer in het 

teken te staan van de Wetgeving op de Sinaï. Ze liggen in elkaars verlengde: die bevrijding en 

die Wetgeving. Slaven worden vrije mensen; ze krijgen een eigen leven en een eigen land. 

Maar als je eeuwenlang een slavenmentaliteit hebt bezeten, is het moeilijk om zelfstandig te 

zijn. Hoe maak je de juiste keuzes in het leven, hoe bescherm je de kostbare vrijheid tegen 



nieuwe vormen van slavernij en verslaving? Daarom kreeg het volk van God Tien Woorden 

mee, tien leefregels die richting gaven, die het volk in het spoor van liefde en vrijheid hielden. 

Er is een rechtstreeks verband tussen Pesach en het Wekenfeest op die 50
e
 (dat is in het 

Grieks “pentèkostè”, en daar komt ons woord “Pinksteren” vandaan) dag na Pasen. 
Ik heb het al vaker verteld: Lucas laat in zijn verhaal allerlei overeenkomsten zien tussen de 

Wetgeving op de Sinaï en het komen van de Geest. Op de Sinaï is er vuur en rook; op de 

hoofden van Jezus’ vrienden verschijnen vurige vlammen. Op de Sinaï klinkt het geluid van 
een blaasinstrument (de ramshoorn, de bazuin), en in Jeruzalem klinkt het geluid van een 

sterke windvlaag. Op de Sinaï daalt God neer in vuur; op de vrienden van Jezus daalt de Geest 

neer met vlammen. Bij de Sinaï ziet het volk bevend van schrik toe; in Jeruzalem zijn de 

omstanders “verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht…” Volgens een Joodse overlevering 

in de Talmoed werd de Wet vanaf de Sinaï verkondigd in álle talen, omdat álle (70) volkeren 

het moesten horen. Dat sluit prachtig aan bij het Pinksterverhaal, waar álle omstanders de 

boodschap van de apostelen konden verstaan, een ieder in zijn eigen taal. Al deze opvallende 

overeenkomsten wijzen erop dat het in beide verhalen om dezelfde dingen gaat, en dat Lucas 

(de schrijver van het Pinksterverhaal) heel bewust verwijst naar ‘t moment van de Wetgeving. 
In beide verhalen daalt God naar de mensen af, om duidelijk te maken dát ze verder kunnen 

en hóé ze verder kunnen. Met de regels van God in hun handen, met de liefde van God in hun 

hart kunnen mensen de weg weer vinden, hoe onzeker of verslagen ze ook zijn. Met “God-

vóór-ons” of met “God-in-ons” kunnen wij de weg naar de toekomst weer gaan. 
Terwijl het Pinksterverhaal bijna naadloos aansluit bij het verhaal van de Wetgeving, vormt 

het een scherp contrast met het verhaal van de torenbouw. “Jullie zullen zijn als goden”: dat 
waren de verleidelijke woorden van de slang in Genesis 3. En in Genesis 11 gaan de mensen 

het opnieuw proberen: een naam maken, de hemel bestormen, onsterfelijk worden, zijn als de 

goden… Altijd maar weer is dit het streven van de mens: machtig en onkwetsbaar zijn, alle 

zwakte en onzekerheid uitbannen, het leven in de greep hebben. Mensen zijn bereid hun ziel 

aan de duivel te verkopen om dat gevoel van macht en zekerheid te kunnen vasthouden. In de 

Bijbel staat “Babel” symbool voor grenzenloze machtswellust en onmenselijke geldingsdrang. 
In feite zit de angst hierachter: “Als we maar niet over de hele aarde verspreid zullen raken, 

als ons bestaan maar niet zinloos en nietig zal blijken te zijn…” Maar angst en machtsstreven 
doen de mensen vervreemden van elkaar. Als iedereen zich richt op zelfhandhaving, op eigen 

zekerheid en eigen grootheid, verdwijnt de verbondenheid: men verstaat elkaar niet meer! 

In het Pinksterverhaal wordt de angst overwonnen. De leerlingen die eerst nog bang in huis 

bleven, met alle ramen en deuren gesloten, komen nu naar buiten om hun verhaal te vertellen. 

En hun verhaal keert alles om. Het is geen verhaal van mensen die opklimmen naar de hemel, 

maar van God die afdaalt naar de mensen. Terwijl de mensen in hun streven naar macht de 

verbondenheid verliezen, zoekt God juist de verbondenheid op door in Jezus het leven met 

ons te delen. Mensen willen groot, sterk, beroemd of gevreesd zijn, maar God maakt zich 

klein: zo klein als een machteloos mens, zo klein als een vonkje van vuur. Waar het bij ons 

altijd weer gaat om de toren, de staat, het instituut, gaat het bij God principieel om de mens: in 

mensen wil Hij wonen, niet in torens, kerken of organisaties. God geeft ons adem om van te 

leven, vuur om warm van te worden, Geest die ons bestaan herschept; dat is een taal die 

iedereen begrijpt en die mensen tot elkaar brengt. Niet de taal van de macht maar de taal van 

de menselijkheid, geen verhaal van zekerheid maar een kwetsbaar verhaal van verandering. 

Pinksteren: God-in-ons. Als we eens zouden gaan geloven en leven vanuit dát gegeven, wat 

zou dat dan betekenen voor ons zelfbesef, ons mensbeeld? Wat zou het betekenen voor ons 

godsbeeld, onze gedachten over kerk en gemeenschap, ons gebed, onze beleving van het 

avondmaal, het gesprek met andere geloofsopvattingen, het ervaren van dit aardse bestaan? 

God-binnenin-ons: dichterbij dan dat kan God niet komen. 

 


