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PINKSTEREN - adem van nieuw begin 

 

Roepstem van de Sjofar    
[Helaas niet te horen omdat de techniek liet afweten. Wel te beluisteren op YouTube:  Shofars Call, Jordi Savall ] 

  

Inleiding 

Ademstoten op de sjofar, de ramshoorn. "Adem" - dat heeft alles te maken met 'wind" en "geest" - het  

Hebreeuws heeft  daar één woord voor: "roeach". Daarover gaat 't met Pinksteren: de Adem, de Geest van God 

die verbinding zoekt met onze geest, onze adem.  

- Ademstoten op de sjofar - ze klonken bij de berg Sinai  (zo vertelt het joodse Pinksterverhaal), toen het prille 

volkje Israël daar stond, 50e dag na hun uittocht uit Egypte, en ze de Tora ontvingen. Ademstoten van nieuw 

begin.  

- En alle tijden door. Ook toen, die Pinksterdag in Jeruzalem,  toen Jezus' leerlingen daar zaten, samen, "onder 

één dak". Ook toen: stormwind, adem van nieuw begin. 

- En wij, hier? Samen, op deze 50e dag na Pasen, onder dit - hier - 'zomaar een dak' ? 

Pinksteren: wij vieren Gods Geest (Wind, Adem), die waait waarheen zij wil, alle eeuwen, alle Bijbelverhalen 

door. Adem van telkens nieuw begin. 

 

Bellenblaas (Erik Idema)  

Ik was vrolijk bezig  

met mijn bellenblaas.  

Ik blies bellen. 

 

Ze kwamen tevoorschijn, zweefden omhoog, 

ze glansden in 't zonlicht en dansten vooruit. 

Ik keek ze na. 

 

En even dacht ik: 

als God bestaat en bellen blaast 

 ben ik zo'n bel. 

 

God, dankuwel. 

 

Schriftlezingen:  

uit Ezechiël 37, "Adem van nieuw begin"  

en Handelingen 2 "Vuurtongen boven onze hoofden" 



Overweging  

 

".. dat wij volstromen met Levensadem.." - 

onze adem verbonden met de Grote Adem van de altijd AANWEZIGE... 

 

 

Lieve mensen, gemeente van Jezus Christus, - 

 

1. Pinksteren - hoe moet ik mij dat voorstellen? Zou dat kunnen aan de hand van een kunstwerk? 

Ik neem jullie mee naar Kassel, Midden-Duitsland. Om de 5 jaar wordt daar de "dOCUMENTA" 

gehouden, grootste wereldtentoonstelling van hedendaagse beeldende kunst. Ik kom daar graag: je 

staat er oog in oog met de absolute wereld-kunsttop, de nieuwste ontwikkelingen. Ook in 2012 reisde 

ik erheen, en vol verwachting betrad ik het hoofdgebouw, het majestueuze Fridericianum. 

Maar in de eerste museumzaal - zo'n 3 keer, 5 keer deze ruimte hier - in andere jaren altijd 

volgestouwd met spectaculaire  kunstwerken - niets! Iemand zegt: "Ze zijn vergeten kunst neer te 

zetten, en het tocht hier ook nog!" Inderdaad - ik betreed een lege zaal, waarin het waait. Ik voel wind, 

een luchtstroom. Gek, want ramen en deuren zijn toch gesloten. 

 

2. Onbegrip, teleurstelling. "Moet dit kunst heten?" denk ik, "ben ik hiervoor naar Duitsland gereisd?" 

Maar langzaam verandert mijn irritatie in verbazing, stil worden, me openstellen. Eigenlijk wel een 

verademing, nu eens niet meteen overdonderd te worden door schreeuwerige kunstuitingen... 

Wat voel ik eigenlijk? Een zachte bries zo subtiel als bellenbaas strijkt over mijn haar, trekt aan mijn 

kleren. Verlokt me om mee te gaan met de luchtstroom, naar de volgende zaal, en zo uiteindelijk naar 

het hart van de dOCUMENTA, de beroemde Rotunda-zaal. 

Wonderlijk: mijn eerste ontmoeting op deze wereldtentoonstelling van beeldende kunst is beeld-loos, 

on-zichtbaar. Is dat flauwekul? Nee. Ineens denk ik: eigenlijk is dit net zo'n paradox als Gods 

verborgen aanwezigheid. Is dit - een beeld voor Pinksteren? Stormwind, Levensadem, Geestkracht 

die richting wijst naar het hart van ons bestaan? 

 

3. Dit  wonderlijke kunstwerk blijkt gemaakt door de Brit Ryan Gander. Titel: "The Invisible Pull"  

(van 'to pull' - "trekken"). "De Onzichtbare Trek" dus, of hoe vertaal je dat? Zoiets als: trekkracht, 

stuwkracht,  lokroep,  richtingwijzer. Zoiets als de "Trekker" die in al onze vieringen meedoet, die 

richting bewaakt en gaande houdt. Is dat inderdaad Pinksteren? "Invisible Pull", heilige geestkracht, 

trekker die richting wijst en gaande houdt? 

Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik begin te beseffen: ja maar - hierover gaat 't  in heel de 

Bijbel, in ons geloof - dat er in onze werkelijkheid die onzichtbare stuwkracht werkzaam is, 

Geestkracht-ten-goede, roepstem, verlangen, wenkend visioen (vanouds "God" genoemd, ''het 

goddelijke"), die ons verlokt om daadwerkelijk een weg te gaan, de weg ten leven. Om richting te 

kiezen naar 'goed wijd land', bewoonbare wereld, Koninkrijk van God. 

 

4. Maar is dat echt zo? Is er zo'n "krachtenveld-van-de-EEUWIGE" waarop ik a.h.w. kan 'in-pluggen'? 

Was het Zijn/Haar Stem die - om iets persoonlijks te noemen - mij ooit verlokte om niet als jonge 

tekenaar (mijn eerste baan) in het Museum van Oudheden in Leiden te blijven hangen, maar een 

andere weg te gaan? Is het Haar/Zijn Stem die mij steeds opnieuw bevraagt - leef je wel met 

aandacht?  

Ja, die Stem is niet te ontkennen. Momenten dat ik - vaak achteraf pas - mij aangeraakt weet door iets 

Groters, iets Overstijgends. Stem die doorklinkt in vaak heel gewone ervaringen. In een boek, een 

film. Een Bijbelverhaal, een lied dat me raakt, een leerhuis, een kunstwerk. In meditatie. In de 

ontmoeting met een ander mens. "Invisible Pull", soms even te ervaren. Maar vaak ook niet...  

En alle tijden door hebben mensen iets ervaren van zo'n "Krachtenveld-ten-goede", dat taal gekregen 

heeft in alle grote Levensbeschouwingen. Maar waar mensen zich ook voor kunnen afsluiten. 

 



5. Als de tentoonstellingszaal, net als in andere jaren, volgestouwd was geweest met kunstwerken, 

dan was de zachte trek mij waarschijnlijk ontgaan. Gaat 't zo ook niet met de EEUWIGE, en met 

zijn/haar bestemmingsplan voor deze schepping? We leven in een wereld vol lawaai, waarin van alle 

kanten aan ons getrokken wordt. Als je daarin niet regelmatig lege zalen betreedt, stilteplekken, 

ontvangstruimten, als je niet oefent in aandacht en bewustwording, dan ontgaat je elke zachte 

fluistering. Dan raak je overprikkeld en richtingloos. 

 

6. Israël, zo vertelt het Oud-Testamentisch Pinksterverhaal, moest, 50 dagen na hun uittocht uit 

angstland Egypte, eerst tot stilte komen in het niemandsland van de woestijn. Toen pas konden ze bij 

de berg Sinai de stem van de sjofar verstaan, en de Tora ('Weisung', onderwijzing) ontvangen, met de 

Tien levenbrengende Woorden. Tien richting-wijzende Woorden om te doen, opdat de aarde leefbaar 

wordt. 

En eeuwen later, in de vervreemding van de Babylonische ballingschap, zo zegt dat andere verhaal, 

was 't de profeet Ezechiël die werd aangeraakt door diezelfde adem-van-de-EEUWIGE. "Ik kwam in 

een vallei vol doodsbeenderen, het waren er ontelbaar veel, ze waren dor en dood". Hoe ontstellend 

actueel, dit verhaal, alsof je de televisie aanzet. Aanslagen, doden, gewonden, waar ter wereld niet.  

"Mensenkind, zal dit gebeente leven?" vraagt de Stem. Ik zei "ik weet het niet" - of dit hier ooit nog 

vrede kan worden, gelach en kinderspel? "Hoe moet ik dat weten?" antwoordt de profeet. En in zijn 

machteloze antwoord herken ik ook mijzelf. Mijn twijfel, mijn cynisme.  

Maar dan opnieuw die Stem, "Jij, mens, kondig toekomst aan. Blaas jouw leven in hen, opdat zij 

leven". En ik blies. Zij stonden recht overeind. Onafzienbare schare. Is dit Pinksteren? Wil dit ook ons 

levensverhaal worden? 

 

7. En dan, zo rond 't jaar 30. 50e dag na Jezus' opstanding. Zijn leerlingen zitten bij elkaar in 

Jeruzalem. Onder dat éne dak, rond die éne tafel. Nog dor en dood. Deuren gesloten. Ze denken: het 

is voorbij. Hij die de Tora voorleefde, die Gods woorden deed, ze levend maakte, Jezus van Nazareth 

is dood. Ja, opgestaan, maar ook dat is weer voorbij. Maar toen geschiedde, uit de hemel: 'vuurtongen 

boven onze hoofden - een hand van stormwind werd op ons gelegd - een ander leven werd ons 

aangezegd'. Geroepen, ook zij. Twaalf leerlingen en allen daaromheen. Pril beginnetje van wat later 

"kerk" is gaan heten, ekklesia, de 'er-uit-geroepenen'.  

 

8. Geroepen - zoals Mozes geroepen werd uit het vuur van de doornstruik. Zoals de sjofar Israël riep, 

toen, bij de berg Sinai. Stem die Jezus riep toen hij werd gedoopt. En Paulus op de weg naar 

Damascus. En Pascal, Frans wiskundige, die maandagnacht in 1654, toen hij noteerde: "vuur, 

zekerheid, tranen van vreugde". En Hadewijch en Bonhoeffer en Dorothee Sölle. En talloze mensen, 

de eeuwen door. Onafzienbare schare. Tot nu, tot hier. Geroepen, in beweging gezet door een 

'Invisible Pull'.  

En allen wisten: "Van toen af dragers van een Visioen / leerden wij, dood na dood opnieuw geboren /  

verlangen naar zijn Woord, en het te doen...". Dit zinnetje - is dit het hart van ons geloof? Is dit de 

reden van mijn bestaan?  

Pinksteren. Adem van nieuw begin. "Invisible pull" die richting wijst naar het hart van ons bestaan. 

Wenkend Visioen van nieuwe aarde, Koninkrijk van God voor al wat leeft. Zou dat opnieuw kunnen, 

vandaag, in onze kerken, in onze Peper, en daar buiten: dat dát verlangen óók ademt in ons?  

"Adem van onbegonnen nieuw begin,  

heilige stormwind, laat niet af, doorvuur ons. 

Spreek moed volharding wijsheid vrede in". 

Zo moge het zijn. 

 
 

[De meeste citaten zijn uit het themalied 'Naam uit het Vuur' van Huub Oosterhuis] 


