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O.M.A. 23 mei 2018   Thema van deze week: 

 
Aanhef: 

 

Inleiding 

Afgelopen weekend was het Pinksteren. Een mooi weekend met een extra vrije dag. Maar waar staat 

Pinksteren voor? Hopelijk niet zoals een bevriende cartoonist het heeft weergeven. Nee, Pinksteren 

staat voor uitstorting van de heilige Geest over de discipelen, de start van de verkondiging van de 

boodschap van Jezus, de openbaring van het Christendom. 
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Maar wat heeft de discipelen gedreven om zo naar buiten te komen? Hoe kan het dat ze in 

verschillende talen spraken? Wat houd hun boodschap in? Wat kunnen we daarmee? En Wat kunnen 

we daarvan leren? 

Ik hoop je vandaag wat suggesties te geven om dit zo onwaarschijnlijke verhaal wat meer in 

perspectief te zien zonder je mijn idee visie te willen opdringen en ik hoop je duidelijk te kunnen 

maken wat Pinksteren voor mij in mijn leven betekent. 

Maar eerst keren we ons naar binnen, wakend en biddend over alles wat is voorgevallen ons heeft 

beroerd. Waar we niet alleen voor staan maar samen mogen delen in het volgende lied: 

53 Bleibet hier 
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Lezing uit Handelingen 2 vers 1 tot 13 

  

111 God is vol liefde 
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Overweging 

Pinksteren. Nou, iets eerder: de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Ergens in Jeruzalem, rond het begin 

van onze jaartelling. Een dozijn discipelen komt steeds bijeen samen met de vrouwen en mannen die 

de groep trouw zijn gebleven. Verslagen, te neer geslagen, bedroefd om wat er voor Passen is 

gebeurd. Verward, euforisch om wat er op Pasen gebeurd en de verschijningen in hun midden. Bang, 

bevreesd om ontdekt te worden door de Romeinen opgehitst door de Joodse geestelijke leiders. 

En opeens waait er een andere wind en treden ze naar buiten en spreken ze met vurige tongen in de 

talen van de aanwezige buitenlanders. En het verhaal/ de boodschap van Jezus begint zich te 

verspreiden over de hele (toen bekende) wereld. 

Toeval? 

Zoals ik al eerder heb verkondigd, toeval bestaat niet. In dit geval riekt het zelfs naar een briljant 

uitgevoerde publiciteitscampagne. 

Denk maar eens mee: waarschijnlijk op de laatste dag dat die uit verschillende streken afkomstige 

Joden bijeen waren in Jeruzalem komen de discipelen hiermee naar buiten, ieder in een andere taal, 

zodat de Joodse leiders de nieuwe boodschap niet meer kunnen tegenspreken/tegenhouden. 

En de verschillende talen? Ze hadden in die tijd nog geen mogelijkheid om een talencursus via het 

postorder bedrijf te volgen. Dus hebben ze waarschijnlijk de taal geleerd van verschillende mensen 

uit het gevolg van al die Joodse buitenlanders die natuurlijk voor meerdere weken in Jeruzalem 

waren. Dat betekent dat de discipelen met voorbedachten rade aan het werk zijn gegaan. En de 

bijeenkomsten waren niet alleen bedoeld om elkaar te bemoedigen maar er werd ook hard gewerkt. 

Een nieuwe taal leren spreken zal best een opgave zijn geweest voor sommige van de discipelen die 

als visserszoon geroepen niet veel bagage bij zich hadden. 

Maar het is gelukt. Met veel tam-tam op het juiste moment of een wind-machine (zie bijbeltekst) de 

mensen bijeenkrijgen en dan in verschillende talen toeslaan. Perfecte manier om een nieuwe 

beweging/religie te starten. Het is alsof Apple zijn iPhone 10 in één keer in alle consumentenlanden 

tegelijk presenteert. Goed uitgekiend. Goed bedacht. Goede boodschap. 

Tja, die boodschap. Ze hadden een heel moeilijk verhaal kunnen vertellen maar het gedachtengoed 

van Jezus is zo simpel dat het makkelijk kan woorden onthouden: Heb elkander lief zoals je jezelf 

liefhebt. En dat werkt. De boodschap verspreid zich over de oude wereld in de 1e eeuw. Met vallen 

en opstaan is de beweging geworden tot het Christendom. 

En nu? Wat kunnen we er nu mee? Betekend Pinksteren inderdaad alleen maar en extra vrije dag om 

naast de ballenbak en dito gehaktballetjes te kijken naar spullen die we ons net niet kunnen 

veroorloven? Of is Pinksteren een begin om de boodschap van Jezus opnieuw uit te dragen, te 

vertalen naar acties naar mensen om ons heen? Dat laatste zou kunnen betekenen dat we het 

Pinksterfeest in ere kunnen houden. Dus bedenk nu eens bij je zelf: wat kan ik of wat kan ik nog 

meer, met de boodschap van Jezus ‘Heb elkander lief zoals je jezelf’ in mijn wereld. En als je ideeën 

hebt/krijgt begin dan nu. Dat is de betekenis van Pinksteren. 

 

51 Veni Creator 
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Stilte 

Voorbeden telkens afgesloten met de acclamatie:  

1. Heer God, geef ons inzicht over hoe wij uw boodschap kunnen verkondigen. Geef ons de 

woorden om uw wil te vertalen en geef ons de moed en kracht om daarnaar te handelen. 

Laat ons zingend bidden: 

 

2. Heer God, laat ons inzien wat echt van belang is. Open onze ogen om te kijken naar onze 

naaste en laat Uw liefde in ons branden zodat we dat aan anderen kunnen geven. 

Laat ons zingend bidden: 

Eind: Heer God, luister naar de stilte in ons hart. Verhoor de gebeden die hier niet zijn 

uitgesproken maar op onze lippen branden. 

Laten voor al deze stille wensen nog één keer zingen: 

74 Kyrie 

 

Onze vader (uit het Aramees vertaald) 

Bron van Zijn, 

die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

Ik geef U een naam 

opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven 

Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu, 

Uw enige verlangen 

handelt dan samen met het onze. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht. 

Maak de koorden van fouten los 

die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit U wordt geboren: 

de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 

en het lied dat alles verfraait, 

en zich van eeuw tot  eeuw vernieuwt. 

116 Seigneur, u garde mon âme 
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Slotgedachte 

Pinksteren 

Meubelboulevard, ballenbak en Zweedse 

gehakballen, 

is dat waar we met Pinksteren voor vallen? 

Of geven we de boodschap door in alle talen, 

door van het leven van Jezus te verhalen? 

Pinksteren is het moment om je te bezinnen: 

wat kan ik nu met de boodschap beginnen? 

Draag het uit, spreek met vurige tongen, 

waar we hier vanavond van zongen.  

Maak van wat in je hart leeft geen dief, 

deel het en heb elkander lief. 

 

 

 

128 Jubelt und freut euch 

 

 

We verlaten in stilte de kerk. In de tuinzaal is er gelegenheid tot ontmoeting.  


