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Waar kan je het Pinksterverhaal mee vergelijken? Met een coronacrisis. Over de hele 
wereld wordt er in alle talen over maar 1 ding gesproken en dat is over dat virus. En, wat 
niet onbelangrijk is: iedereen verstaat elkaar. In het Pinksterverhaal hoort ook iedereen in 
zijn eigen taal over hoe God met ons mensen meetrekt, en iedereen verstond dat. Dat 
goede nieuws verspreidde zich als een vuurtje over de hele wereld.  
 

* 
 

Passende liederen: 687 ‘Wij leven van de wind’; 1006 Onze Vader; 675 ‘Geest van 
hierboven’; 416 ‘Ga met God’. 
 

* 
 

Beeldmeditatie: Neem een minuut of twee de tijd om deze afbeelding in stilte op je in te 
laten werken. Wat zie je en wat valt je op? Lees hierna het verhaal uit de Bijbel.  
 

 
 

 
* 



Er zitten zevenmaal zeven weken tussen Pasen en Pinksteren = 49 dagen. Pinksteren is dan 
ook de 50ste Paasdag. Dit weekeinde vieren ook de religieuze Joden het Pinksterfeest, zij 
noemen dat Sjawoeot, ofwel het Wekenfeest. Het Joodse Pinksterfeest wordt gevierd als 
een gedachtenis aan de ontvangst van de Tien Geboden door Mozes. Wij lezen: 

 
1 Ik, God, moet uw God zijn, Ik, die u uit Egypte heb gevoerd. 
2 Ge moogt geen andere goden naast Mij hebben. Ge moogt geen beeld maken 
van wat zich bevindt in de hemel boven, op de aarde beneden of in het water onder 
de aarde. 
3 Ge moogt de naam van God niet voor niets uitspreken. 
4 Heilig de Sjabbath. Zes dagen kunt ge werken, maar de zevende dag is een 
Sjabbath ter ere van God. Ge moogt er geen werk op verrichten, gij, noch uw zoon 
of uw dochter, noch uw dienaar, uw dieren, of de vreemdeling bij u. 
5 Heb eerbied voor uw vader en uw moeder. 
6 Ge moogt niet doden. 
7 Ge moogt niet echtbreken. 
8 Ge moogt niet stelen. 
9 Ge moogt geen onwaarheden over een ander uitspreken. 
10 Ge moogt niet begeren wat aan een ander toebehoort 
 
Uit: D. Hausdorff, JomJom (1974) 
 

* 
 
Bijbellezing uit het boek Handelingen der Apostelen, 2:1-13 (Bijbel in Gewone Taal 2004) 
 
Toen het Joodse Pinksterfeest begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. Opeens 
kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het 
was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur 
verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. 
Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde 
talen. 
 
Op dat moment waren er in Jeruzalem veel Joden uit alle delen van de wereld. Ze waren 
gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Toen het geluid uit de hemel klonk, kwamen ze 
er allemaal op af. Ze begrepen er niets van. Want iedereen hoorde de gelovigen spreken in 
zijn eigen taal. 
 
Iedereen was erg verbaasd en zei: ‘De mensen die daar praten, komen allemaal uit Galilea. 
Hoe kan het dan dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal 
ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen 
komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de 
grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van 
Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere 



volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal! We 
horen dat er verteld wordt over de geweldige dingen die God doet. 
 
De mensen snapten er helemaal niets van, en ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. 
Ze vroegen aan elkaar: ‘Wat betekent dit toch allemaal?’ Maar anderen lachten om de 
gelovigen en zeiden: ‘Die mensen zijn gewoon dronken!’ 
 

* 
 

Pinksterpreek ‘Van weeskind naar kind van God ‘ 
 
Na de hemelvaart van Jezus werden zijn leerlingen als wezen achtergelaten. De zondag na 
de hemelvaart heet dan ook Wezenzondag. Dat is een onbestemde dag die vraagt om een 
opvang uit de verlatenheid en bevrijding uit het isolement, maar ook om een nieuwe 
oriëntatie vergelijkbaar met de huidige omstandigheden: welke kant gaat het uit, op wie 
en wat moeten wij ons nu richten? Wie zegt de waarheid? Maar zoals we in onze dagen 
velen horen zeggen dat niets meer zal worden zoals het was, zo was dat ook in de dagen 
van de leerlingen na Jezus’ Hemelvaart. Hij is uit het zicht verdwenen, en zal terugkeren, 
maar per wanneer, roepen de leerlingen? Wij zijn alleen. Aan wie, of waaraan kunnen we 
ons in die tussentijd dan vastklampen? 
 
Dat was ook de vraag van de Joodse rabbijnen toen de Romeinen in het jaar 70 hun 
tweede Tempel hadden verwoest en zij in een identieke situatie zaten. Hoe moesten zij nu 
verder zonder offers en feestdagen? Konden zij nog één blijven in het naleven van Gods 
geboden? Wie gaf er richting aan broederlijke liefde, nederigheid, liefdadigheid, eerlijkheid, 
vergevingsgezindheid, matigheid, en aan het nakomen van de verplichtingen jegens de 
dieren? Voor de rabbijnen was het zonneklaar dat de bijbel hun eraan herinnerde wat de 
Ene had gesproken als alternatief: Sla de woorden die Ik je geef op in je hart; herinner je 
Mijn woorden en doe ze ook, zo blijf je op mijn weg, en ben Ik bij je. (Num. 15:40; Deut. 
6:6) Deze vermaningen spiegelden hen de enig juiste weg voor, om niet ten onder te gaan 
in de doelloosheid.  
 
De woorden van de Ene lijken wel op het touw in een gelijkenis. Er was een man in de zee 
gevallen. De kapitein van de boot wierp een touw naar hem toe en zei: ‘houd je hieraan 
vast en laat niet los. Als je het loslaat zal je zeker verdrinken’. En zo is het precies met de 
geboden die de Ene heeft gegeven: Hij werpt die naar ons toe en zegt: wanneer je je 
daaraan vasthoudt, dan houd je je vast aan Mij en ga je niet ten onder. Op dezelfde wijze 
staat er in het boek Spreuken: ‘houd vast aan de vermaning, laat niet los; bewaar haar, want 
zij is je leven’. (4:13)  
 
Zie hier een goed voorbeeld van waar de verhalen van Jezus zo vaak over gaan, wanneer hij 
zegt: ga in vrede, want je geloof heeft je gered. Ook bij hem kan je denken aan dat touw 
dat door de kapitein werd uitgeworpen en waar de figuranten in de verhalen zich aan 
vastklampen: de vrouw die met bloeden stopte toen ze hem had aangeraakt, de melaatse 



Samaritaan die Jezus bedankte voor zijn genezing, de blinde Bartiméus die weer ging zien. 
Zij zochten in Jezus hun kracht. En aan allen zei hij, ga, je geloof in mij heeft je gered. 
Geloof is, met andere woorden, een sterk touw dat je wordt toegeworpen en waar je je aan 
vasthoudt. Daarom wordt er over Jezus gesproken als de Redder van de wereld. Zijn hele 
levensgeschiedenis laat zien dat er bij hem geen ondergang, geen dood is, maar alleen 
opgang, het leven.  
 
Zowel Joden als christenen vertellen het verhaal van de reddingsboei, sterker nog: wij zijn 
het verhaal. Ook al roept dat zonder twijfel de ellende op van migranten op de zeeën wier 
levens bespaard hadden kunnen blijven als politieke en sociaaleconomische situaties van de 
landen van herkomst garant hadden gestaan voor een betere toekomst. De Joden 
gedenken dit weekeinde de gave van de Tien Geboden door Mozes. En christenen vieren 
hun Pinksterverhaal wegens de gave van Gods heilige Geest.  
 
Beide feesten hebben dit met elkaar gemeen, dat zowel de Tien Geboden als de heilige 
Geest van boven naar beneden naar ons worden toegeworpen. Voor de Joden met de 
betekenis zich eraan te herinneren nooit te worden als de farao’s van Egypte, de 
onderdrukkers en de uitzuigers in die dagen, en in onze dagen, waarvoor die migranten op 
de vlucht zijn. En voor ons christenen/doopsgezinden met de betekenis om de boodschap 
van redding te verspreiden aan iedereen en in alle talen, en daaromheen gemeenschappen 
te stichten.  
 
De moraal van het geloof is dat wij leren leven uit de geest van onze Schepper, geest van 
Zijn geest worden. Een geest van net dát doen waar de ander versteld van staat, dat is leven 
uit de geest van Gods geest. Zoals je aan het gevolg van een goed koning kan zien, dat hij 
je met goedheid terugbetaalt als je kwaad deed.  
 
Zowel Joden als wij vertellen met onze levens het verhaal van de reddingsboei, dat hemel 
en aarde met elkaar verbonden zijn, dat God met ons is, en dat we ons daaraan, in diepe 
nood, mogen vastklampen. Nee, niets blijft hetzelfde meer. Wij zijn geen wezen meer, 
maar kinderen Gods. 
 

 


