
 

zondag 9 juni 2019 in het Kruispunt 
Pinksteren 

 
 
 
 
lezing tora (lector) Joël 3, 1-5 
1 Daarna zal zich dit voltrekken:  
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.  
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,  
oude mensen zullen dromen dromen,  
en jongeren zullen visioenen zien;  
2 zelfs over slaven en slavinnen  
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.  
3 Dan zal ik tekenen geven  
aan de hemel en op aarde:  
bloed en vuur en zuilen van rook,  
4 de zon verandert in duisternis  
en de maan in bloed.  
Dan komt de dag van de HEER,  
groot en ontzagwekkend.  
5 Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:  
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,  
zoals de HEER heeft beloofd;  
ieder die hij roept zal worden gered.  

 
Rejoice zingt Waar de dauw van uw Geest  (refrein allen) 
 
lezing evangelie (lector) Johannes 20, 19-23 
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren 
afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens 
jullie vrede!’ 20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij 
omdat ze de Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft 
uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de 
heilige Geest. 23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, 
dan zijn ze niet vergeven.’ 

 
lied  Liedboek 681   Veni sancte spiritus  (herhalend) 
 
lezing epistel (lector) Handelingen 2, 1-13 
1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de 
hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er 
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van 
hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te 
spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.  
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen 
het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de 
apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij 
hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 



Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de 
omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en 
proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods 
grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit 
toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’  

 
lied Liedboek 680   Kom heilige Geest, Gij vogel Gods... 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---Lila--- 

 

Ik wil beginnen met Lila.  

 

Lila, zo heet een van de romans  

van de Amerikaanse schrijfster Marilynne Robinson.  

 

In haar romans spelen vaker Bijbelse motieven  

en geloofswaarden een rol.  

Een paar maanden geleden is ze in NL geweest.  

 

Lila is een dakloze vrouw, als kind meegenomen,  

weg uit schrijnende omstandigheden.  

Zij zwerft langs de wegen in het door armoede 

geteisterde Amerika van begin vorige eeuw. 

 

Zij vindt op gegeven moment een verlaten hut in het bos.  

 

Iedere morgen staat ze vroeg op,  

nog voordat de zon opgaat,  

om zichzelf en haar kleren  

met zeep te wassen in de rivier.  

 

Terwijl ze bezig is en kijkt hoe haar kleren  

in het water heen en weer dobberen,  

en geen eigen beweging hebben,  

heeft ze de gedachte dat haar kleren  

het liefst in het water zouden blijven  

en het liefst in de donkere diepte zouden verzinken.  

Dat ze er liever helemaal niet geweest zouden willen zijn.  

Net als zij zelf.  

 



En als ze daarna haar kleren op de waslijn hangt,  

dan maken zij op haar een indruk van  

uitputting en vermoeidheid,  

zo slap als ze hangen, 

alsof ze er spijt van hebben dat ze  

in het water geweest zijn.  

 

Maar als dan het water weggelopen is uit haar kleren  

en de zon die droogt en de wind er in gaat staan  

dan heeft zij de indruk dat die kleren  

hun eigenlijke vorm laten zien,  

dat haar bloes en jurk zich graag met leven willen vullen.  

 

 

Ik vind dat een mooi beeld.  

 

Wat de wind met de kleren van Lila doet is, denk ik,  

wat de Geest met ons wil doen.  

 

Zoals de wind het natte, willoze vermoeide wasgoed van Lila  

droogt, bevrijd van de zware nattigheid,  

en naar een vorm brengt die om leven vraagt,  

zo, stel ik me voor, is de Geest van Pinksteren:  

een bries, een windvlaag, 

de warme adem van God,  

die beweging in ons brengt,  

die onze eigenlijke vorm zichtbaar maakt,  

en ons met leven wil vullen.  

 

Dat wij niet dobberen of vermoeid hangen  

vanwege alles wat zwaar is  

en ons naar beneden trekt,  

maar dat door de adem van God onze vorm duidelijk wordt.  

 

Mensen zoals we door God zijn bedoeld,  

dat wij in onze kracht kunnen en willen gaan staan.  

 

 

 

---verschillen--- 

 

Een beeld voor wat de adem van God met ons kan doen.  

Beeld voor Pinksteren.  

 

Misschien moeten we het met Pinksteren wel van de beelden hebben. 

 U hebt de lezingen gehoord,  



drie vandaag, dat hoort zo met Pinksteren, 

 uit Joël, Handelingen en Johannes.  

 

Maar in elk van die lezingen krijgt u een ander beeld  

voor of van de Geest.  

 

In het Johannesevangelie blaast Jezus de Geest op zijn leerlingen,  

het Johannesevangelie,  

waar Pasen en Pinksteren op één dag vallen.  

 

In Handelingen waait de adem van God, de ruach,  

en gaat het vuur op de mensen zitten,  

hier is de Geest iets dat brandt en waait als de wind.  

 

In het boek van de profeet Joël lijkt de Geest eerder een vloeistof:  

de Geest wordt uitgegoten,  

zoals je met water kunt doen, 

zoals bloed wordt vergoten.  

Dat is nadat het daar ging over vruchtbaarheid,  

over de vroege en de late regen,  

die alles wat uitgedroogd is  

weer tot bloei zal laten komen.  

 

Als je die verschillende beelden van de Geest 

bij elkaar neemt,  

kom je ook tot heel verschillende werkwoorden  

die omschrijven wat de Geest doet:  

 

hij/zij waait, stroomt, brandt, vloeit.  

 

Conclusie misschien het beste:  

brengt van alles in beweging,  

en zet in bij de kern van het leven.  

 

U hoort mij dus vanmorgen niet gauw zeggen  

welk beeld van de Geest het goede is  

en welk niet goed is.  

 

Misschien moet u zelf maar kiezen wat u het meeste aanspreekt:  

als het maar iets met beweging is,  

en vanuit de kern van het leven komt. 

 

De Geest kent vele mogelijkheden... 

 

---overeenkomst--- 

 



Één ding is er wel nodig om te beseffen,  

welk beeld je ook kiest voor jezelf,  

en wat je ook het meeste aanspreekt.  

 

Dat is het besef: wat er gebeurt komt niet bij onszelf vandaan.  

 

We hebben dat niet zelf in gang gezet  

of tot stand gebracht.  

 

Het komt van buiten, het komt van boven,  

het komt van elders,  

het is een kracht die wel allen raakt,  

maar die meer is dan de gebundelde krachten  

van alle individuën.  

 

"Het komt je niet aanwaaien" zeggen we vaak  

als we willen uitdrukken dat je je best zult moeten doen  

om resultaten te boeken.  

 

Nou, Pinksteren gaat dus wel over de dingen  

die je aan komen waaien.  

 

Niet alleen de grenzen tussen de mensen  

en de volken en de talen verdwijnen,  

maar álle grenzen:  

ook de grens tussen wat wel en wat niet van onszelf is,  

van kracht waarover je wel en  

waarover je niet beschikt.  

 

Mensen mogen delen in de krachten  

die ze in zichzelf niet terugvinden.  

 

God raakt de mensen aan met zijn zegen,  

met zijn levenskracht.  

 

 

 

---gemeente--- 

 

De Geest van God is een kracht die mensen overkomt.  

 

Als het gaat om een kracht die je overkomt,  

die je niet uit jezelf hebt,  

dan moet je wel voor de kracht open staan.  

 



Dat is wel weer een overeenkomst tussen alle lezingen:  

er zijn mensen die  

op die kracht van God wachten.  

 

Die zich open hebben gesteld voor wat hen overkomen kan.  

 

Mensen wachten op dat God de regen weer zal zenden,  

mensen zijn bijeen als gemeente die wacht  

op de invloed van de kant van God,  

in Johannes is het maar een kleine groep van bange leerlingen  

die zich achter gesloten deuren hebben verscholen.  

 

In Handelingen zijn ze niet meer achter gesloten deuren,  

maar nog niet gericht naar buiten.  

 

De Geest zorgt er voor dat de leerlingen van Jezus  

niet als een clubje gelijkgezinden onder elkaar blijven  

maar de levenskracht van het evangelie ontdekken:  

er zit een kracht in die  

- net als het wasgoed op de waslijn van Lila –  

de mensen hun ware vorm laat aannemen.  

 

De levenskracht die God in de mensen heeft gelegd.  

 

 

 

---oogst--- 

 

De wind, de adem, het vuur, het uitgieten.  

 

U moet vandaag zelf maar zien wat het beste bij u past  

om u voor te kunnen stellen  

hoe de kracht van God  

beweging in uw bestaan wil brengen.  

 

Hoe Lukas er bij komt om voor vuur en wind te kiezen,  

dat kan ik u nog wel vertellen.  

 

Oorspronkelijk is Pinksteren een oogstfeest geweest.  

Het wekenfeest heet het in de tora.  

Regen, wind, leven, groei, vruchtbaarheid.  

 

Er komt een nieuwe oogst,  

God houdt het leven er in bij de mensen.  

God is een vriend van het leven.  

 



Zoals de oogst een geschenk voor de mensen is  

dat je niet maken kan,  

zo min als je het weer maken kan  

waar je wel van afhankelijk bent.  

 

Zoals het oogstfeest er aan herinnerde  

dat je van het graan nu het brood kon maken  

om van te leven,  

zo herinnerde de gave van de Tora er aan  

dat je nu de bevrijding van Pesach  

gestalte kon geven door je  

aan regels voor het goede leven te houden.  

 

Lukas legt een verband tussen de gave van de Tora  

en de gave van de Geest van Pinksteren:  

 

de wind, het vuur,  

net als in Exodus als tekenen voor Godsverschijning,  

 

en de mensen die nu hun weg weten te gaan.  

 

Door te doen wat de Geest hen ingeeft in Handelingen. 

Door te doen wat de geboden op het oog hebben in Exodus. 

 

 

 

---Doll--- 

 

Als Lila in de roman van Marilynne Robinson  

haar kleren gaat wassen in de rivier,  

dan doet zij dat niet alleen  

omdat zij dat zo wil.  

Zij doet dat omdat zij weet dat Doll dat zo wil.  

 

Doll, dat is, zeg maar, haar pleegmoeder,  

de goede vrouw die haar heeft meegenomen,  

weg uit de ellende.  

Doll, zelf ook dakloos.  

Doll is al lang gestorven, maar Lila weet dat zij vaak heeft gezegd  

dat zij, dus Lila en Doll,  

niet van die mensen zijn die rondtrekken  

zonder hun kleren te wassen en zichzelf niet verzorgen.  

 

Daarom neemt zij nog elke dag haar kleren en zeep  

mee naar de rivier.  

En veel later, toen ze een relatie krijgt en een  

"gewoon" leven gaat leiden,  



zorgt ze nog steeds dat het schoon is  

en er bloemen voor de ramen staan.  

Want zo zou Doll dat hebben gewild.  

 

Zo blijft zij met haar pleegmoeder verbonden.  

Door te doen zoals zij dat gezegd heeft. 

 

De leerlingen van Jezus gaan ook de dingen doen  

waarvan zij nu ontdekken dat Jezus dat  

gezegd heeft.  

 

Liefde hebben voor de mensen, zijn geboden doen.  

En ze weten dat zij zo in het spoor van Jezus leven.  

 

Dat de kracht van God, de levensadem,  

ook ons mag bezielen,  

als de wind in het wasgoed grijpt  

en zichtbaar maakt,  

wat voor vorm wij hebben,  

en ons vult met levenskracht! 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
 
stilte 
 
Rejoice zingt Nooit verstomt het lied van de naam...  
 


