
OVERWEGING PINKSTEREN 2021 

We leven in een tijd van een Babylonische spraakverwarring: de regering heeft 

geen oor voor haar burgers, iedereen leest zijn eigen krant, volgt zijn eigen 

favoriete zender, blog of twitteraccount en wordt voortdurend bevestigd in zijn 

eigen gelijk. Complot denken is niet van de lucht en langs de digitale weg 

worden dagelijks mensen gekruisigd. Het Eerste Testament vertelt hoe de 

mensen dachten God naar de kroon te kunnen steken met hun toren, maar 

doordat ze elkaar niet meer verstonden kwam van hun overmoedige 

onderneming niets terecht. Ook nu bouwen velen driftig aan hun deel van de 

toren, er heilig van overtuigd dat zij alleen weten hoe het project bedoeld is.  

Er is in deze tijd daarom dringend behoefte aan een Heilige Geest. Hoe kunnen 

we leren elkaars taal weer te verstaan? Pinksteren wordt vaak gezien als het 

spiegelverhaal van de Babylonische spraakverwarring. Plotseling, op 

wonderbaarlijke wijze, begrepen mensen uit verschillende windstreken en met 

verschillende achtergronden elkaar weer! Kortom: wat kan Pinksteren 2021 

voor ons betekenen? 

Met Sjavoeot ,een Joods oogstfeest zeven weken na Pesach, zijn Jezus’ 

volgelingen weer bijeen. Het is een Joodse traditie om tijdens de eerste nacht 

van Sjavoeot de Torah te bestuderen. [in de woorden van Geert Cohen Stuart:] 

Terwijl ze aan het lernen zijn, herinneren ze elkaar aan allerlei lessen uit de 

Torah die ze van Jezus hebben geleerd. Petrus zegt: ‘Weet je nog dat Jezus zei…’ 

Johannes valt in. Andreas valt bij. Mattheüs vult aan. Thomas herinnert zich nog 

een andere bijzonderheid. In de loop van de nacht rijgen flarden en 

brokstukken herinnering zich aaneen tot een bezielend geheel. Jezus’ woorden 

beginnen te leven. Het Woord komt tot leven, het Woord wordt voelbaar. Het 

Woord wordt begrijpelijk, voor iedereen verstaanbaar. [einde citaat] 

En ineens raken ze allen zo geïnspireerd dat dit omschreven wordt als 

‘vlammend van vuur’.   

Vervuld van de Heilige Geest gaan ze naar buiten en spreken ze op luide toon in 

Vreemde talen. Mensen, afkomstig uit alle windstreken, verstaan hun woorden, 

horen van Gods grote daden in hun eigen taal en voelen zich aangesproken. 

Ongeveer drieduizend van hen laten zich dopen.  De leerlingen bereiken echter 

niet iedereen. Er zijn er ook die zeggen; ‘Ze zullen wel dronken zijn’. 

Op dit Pinksterfeest hebben de leerlingen hun angst en passiviteit afgeschud. Ze 

hebben antwoord gegeven op de vraag die God in het Eerste Testament al vaker 

aan de mens heeft gesteld: ‘Waar ben je?’ Een vraag waar de mens graag voor 



terugdeinst. Door antwoord te geven op deze vraag hebben de leerlingen 

verantwoordelijk genomen.  

In het boek Een gebroken wereld heel maken schrijft rabbijn Jonathan Sacks: 

‘God is een vraag waarop onze levens het antwoord zijn.’ en ‘we horen Gods 

vraag: ‘Wat heb je gedaan met de gave die Ik je gegeven heb, de gave van het 

leven?’ 

In hetzelfde boek haalt Sacks het werk van de psycholoog Viktor Frankl aan. 

Frankl overleefde de vernietigingskampen van de nazi’s en heeft juist daar 

inzichten opgedaan die later zijn levenswerk zouden worden: “wat ons lot ook 

is, wij hebben altijd de keus: zien we het als een tragedie zonder enige zin of als 

een mogelijkheid iets positiefs te bewerkstelligen. We kunnen dit op drie 

manieren doen:  

• door iets tot stand te brengen of een daad te stellen;  

• door een ervaring op te doen of iemand te ontmoeten;  

• of door de houding die we aannemen tegenover onvermijdelijk lijden. 

 

Na Jezus’ heengaan stellen de leerlingen een daad. Ze vertellen Jezus’ verhaal 

door, maar dat niet alleen. Het eerste wat Petrus en Johannes daarna doen is 

het genezen van een verlamde man. Ze hebben de vraag van God gehoord, de 

Geest ontvangen en zetten de Torah om in handelen. Ze begrijpen nu pas goed 

wat Jezus hen eerder heeft gezegd: ‘Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, 

want als ik niet ga zal de pleitbezorger, de Trooster, niet bij jullie komen, maar 

als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.(Joh. 16,7) 

Pinksteren is het feest dat oproept tot herstel van de communicatie. De 

communicatie die al sinds de Babylonische spraakverwarring verstoord is. God 

laat ook met Pinksteren weten dat hij zijn verbond met de mensen trouw blijft. 

Hij blijft ons vragen: ‘Waar ben je?’ Hoe gebruik je je tijd? Leef je alleen voor 

jezelf of ook voor anderen? Heb je gezocht naar zegen of ben je een zegen voor 

anderen geweest? 

Hoe beantwoord jij deze vraag? 

Misschien door de ontmoeting aan de gaan, de communicatie te openen met 

andersdenkenden, met wie je eigenlijk níets lijkt te hebben. Op tv is deze 

weken de serie Filemon en de complotten te zien. Filemon Wesselink ontmoet 

mensen die overtuigd zijn van een complot: die bijvoorbeeld denken dat het 

5G-netwerk een middel is van een overheid die ons denken wil manipuleren of 



ons ziek wil maken; die menen dat er bij hen bij de vaccinatie tegen Corona een 

onzichtbare chip wordt ingespoten. Wesselink maakt zich zorgen over het 

toenemend aantal mensen met dergelijke denkbeelden maar kiest niet de 

gemakkelijke weg – de ander verketteren of negeren – maar gaat de 

ontmoeting aan. Het is mooi om te zien hoe hij door te luisteren en niet te 

oordelen verbinding krijgt met deze anderen; hoe onderling respect – ondanks 

verschil in inzicht – de boventoon voert. 

Sacks haalt ook het voorbeeld aan van ene Sue Burns. Aan bed gekluisterd door 

een chronische ziekte zette ze een relatienetwerk op dat Tikwas (Hoop) heette. 

Voor veel ernstig ziekte mensen en gehandicapten werd ze een raadgever, 

mentor en vriend. In een situatie waarin het volkomen begrijpelijk zou zijn 

geweest om de moed te verliezen, wist zij, met haar creatieve houding 

tegenover het onvermijdelijke lijden, zin te geven aan haar leven en dat van 

anderen door meer dan ooit de communicatie aan te gaan. 

In Trouw las ik op Bevrijdingsdag het verhaal van Eddy Boevink. Vlak voor zijn 

tiende verjaardag kwam plotseling zijn vader te overlijden. Woedend was hij op 

zijn vader, die hem in de steek had gelaten, maar ook op God, die zijn vader had 

weggenomen. Een leven vol wanhoop en eenzaamheid volgde en hij raakte 

verslaafd aan drugs. Hij loog en bedroog vrienden en familie. Na talloze 

mislukte pogingen elders kwam hij terecht in een christelijke afkickkliniek. Op 

een avond hoorde hij daar een gezongen versie van het Onze Vader. Dit 

vervulde hem met warme herinneringen aan zijn jeugd. Iedere avond hadden 

ze thuis aan tafel samen het Onze vader opgezegd. Die avond vroeg hij aan een 

begeleider of hij aan God kon vergeven wat deze hem had aangedaan. De 

begeleider glimlachte en zei: ‘Natuurlijk kan dat, maar vergeef jij het jezelf 

ook?’ Een slapeloze nacht volgde. Eddy: ‘In mijn uppie ben ik daar op de knieën 

gegaan, grote dikke tranen rolden over mijn wangen, wat een verdriet kwam 

eruit. Toen heb ik mijn leven aan Jezus gegeven, om vergeving gevraagd voor al 

die ellende die ik had veroorzaakt.’ Eddy Boevink heeft na vele jaren de vraag 

“Waar ben je?” kunnen horen en beantwoorden en heeft zichzelf weer 

ontmoet. 

 

 

Ook wijzelf staan vaak niet open voor de Geest van God. Zijn gevangen in 

eenzaamheid, voelen ons alleen en niet gerespecteerd, begrepen of geliefd; zijn 

te hard voor anderen maar ook voor onszelf. 

 



Daarom wens ik ons een zalig Pinksteren toe: dat De Geest ons inspireert  

1. om ons te realiseren dat de gemeenschap der christenen haar ontstaan 

dankt en bestaansrecht ontleent aan de taal van Gods liefde en een alles 

en iedereen overstijgend gevoel van verbondenheid. 

2. om Gods vraag ‘Waar ben je?’ te beantwoorden door 

verantwoordelijkheid te nemen 

3. om onszelf opnieuw uit te vinden 

4. om er te zijn voor de ander en zo ook voor onszelf 

5. om een creatieve houding aan te nemen tegenover datgene wat  er op 

ons pad komt, 

6. om elkaar te ontmoeten en te verstaan – hoe moeilijk dat in de huidige 

tijd ook is. 

 

Ik wens ons allen een zalig Pinksteren: 

Dat we in elkaar die Ene Geest mogen herkennen.  

Heilig: aanzettend tot in-spiratie en eenheid.  

In Spiritu Sancto: in de Heilige Geest. Moge dat zo zijn. 

 

Simon Roosjen 

 


