
Pinksterzondag 23 mei 2021 in het Kruispunt 
(kerkdienst met 30 bezoekers) 

  
 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Genesis 11, 1-9 
 
piano/zanggroep Liedboek 87   Op Sions berg... 
 
lezing epistel (lector) Handelingen 2, 1-13 
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.’  
 
piano/zanggroep Liedboek 680   Kom, heilge Geest, gij vogel Gods... 
 
lezing evangelie (lector) Johannes 14, 8-17 
 
piano/zanggroep Liedboek 681   Veni sancte spiritus    (3x) 
 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

Dit is het tweede Pinksteren in corona-tijd.  

Vorig jaar had ik niet gedacht  

dat we zo lang met beperkingen 

 zouden moeten leven. 

 

Maar wat goed om op deze Pinksterzondag  

weer mensen in de kerk te hebben.  



 

Wat goed dat het voor mij nu andersom is:  

ik spreek tegen u,  

en er zijn nog anderen die meekijken en volgen.  

Tot nu toe was het:  

ik spreek tot een denkbeeldige onzichtbare gemeente,  

en ja, er lopen hier ook nog een paar mensen rond. 

 

Goed om met Pinksteren weer mensen in de kerk te hebben.  

 

Want vandaag gaat het om de Geest van God,  

die grenzen overwint en mensen bij elkaar brengt.  

 

Zo wordt een beetje zichtbaar wat de Geest met ons doet:  

samenbrengen, gemeenschap stichten.  

 

En laten we er op vertrouwen dat ook al dat  

wat door de pandemie nog tussen ons in staat  

en ons op afstand houdt,  

weer overwonnen zal worden.  

 

Voorlopig moet de Geest van Pinksteren ons, denk ik,  

vooral hoop en uithoudingsvermogen geven.  

 

En dat we - ondanks de maatregelen - op elkaar betrokken blijven,  

contacten hebben van hart tot hart. 

 

De kleur rood die er met Pinksteren altijd hangt in de kerk,  

staat voor het vuur dat ons aansteekt en bezielt,  

maar het is ook de kleur van ons hart.  

 

Laat het vandaag dan maar de kleur zijn  

die ons zegt dat we van hart tot hart verbonden zijn,  

elkaar laten zien wat er in ons hart is.  

 

Dat we niet koud, één voor één en ongeborgen blijven,  

zoals we hebben gezongen aan het begin,  

maar aangevuurd worden.  

Niet uit elkaars genade vallen maar onze harten  

de taal van verbondenheid en liefde laten spreken.  

 

Want wat drijft mensen uit elkaar en wat brengt mensen bij elkaar? 

 

Wat drijft mensen uit elkaar?  

Wat maakt van vrienden vreemden?  

 

Hoogmoed en belust zijn op macht.  



Meer dan mens willen zijn.  

Boven de menselijke maat uit willen komen.  

 

Zo horen we in Genesis over de torenbouw.  

 

Ja, wat drijft mensen uit elkaar?  

 

Een heel jaar corona,  

moeten we er misschien ook wel bij zeggen.  

 

Hoewel ik hoop dat dat mee zal blijken te zijn gevallen.  

Dat we niet door de afstand en de isolatie  

vreemden voor elkaar geworden zijn.  

 

En wat brengt mensen bij elkaar?  

Maakt uit vreemden vrienden?  

De Geest van verbondenheid, de Geest van God,  

zoals we lezen in Handelingen.  

De Geest van de waarheid in de woorden van Jezus 

volgens het Johannesevangelie. 

 

°°° 

Tussen Israel en Palestijnen zijn er nu weer grenzen opgetrokken.  

 

In het journaal was een man die als jood  

altijd in vrede en harmonie met zijn  

Palestijnse buren had geleefd.  

 

Maar dan worden over en weer raketten afgeschoten  

en levens vernietigd.  

 

En ineens zijn er weer grenzen die er niet waren.  

Worden goede bekenden vreemden voor elkaar.  

Is het niet meer wij, maar jij anders dan ik.  

 

De een hoort aan deze,  

de ander aan de andere kant van de grens,  

de grens die ineens een grote rol speelt.  

 

Verwijdering waar goede verstandhouding was.  

Zo jammer.  

Communicatie altijd goed en ineens verstoord.  

 

Je angsten en zorgen, je inspiratie en je idealen  

- je spreekt er dan niet meer over.  

 

°°° 



In Genesis horen we dat de mensen  

- we zijn nog in de oergeschiedenis -  

zich vestigden in een vlakte, Sinear.  

 

In een vlakte, zo zeggen joodse uitleggers,  

is er geen bouwmateriaal om huizen te bouwen,  

die vind je alleen in de bergen,  

de rotsachtige gebieden.  

 

Maar in Mesopotamie hadden ze dus iets slims bedacht:  

klei drogen in de zon en bakken in ovens,  

en je hebt super bouwmateriaal.  

Dan kun je ook in de vlakte hogen huizen bouwen. 

 

In Mesopotamie is blijkbaar ook het wiel uitgevonden, en de kalender.  

Innovatieve mensen daar.  

 

Ze konden nu groter en hoger bouwen dan ooit.  

Dat maakte hen trots en meer dan dat: overmoedig.  

Beroemd worden. Een naam vestigen.  

 

Men heeft er overblijfselen gevonden van tientallen van zulke tempeltorens.  

De technische mijlpaal van het tegels kunnen branden  

geeft hen blijkbaar een onstuitbare trots  

en zelfvertrouwen,  

ze denken alles te kunnen en te kunnen beheersen.  

 

Maar het resultaat van wat mensen doen is vaak  

het tegenovergestelde dan wat de bedoeling was.  

 

Concentratie op een plek was de bedoeling  

maar verstrooiing was het gevolg.  

"Een naam vestigen" was de bedoeling,  

maar verwarring was het gevolg.  

Nog vandaag associeren we de naam Babylon met verwarring.  

 

 

Het bouwen van de toren loopt vast, zo is het verhaal.  

Maar de bouwers stoppen niet vanwege  

technische of logistieke problemen,  

maar omdat ze niet meer kunnen communiceren.  

 

Ineens zijn er grenzen die een rol spelen,  

grenzen die er eerst niet waren.  

 

Wij mensen kunnen veel bereiken, bedenken, uitvinden, ontdekken.  

Maar zonder goede communicatie "bakken" we er niets van.  



 

het hele project loopt vast doordat er  

niet gecommuniceerd kan worden.  

Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen daad beklijft.  

 

 

Het verbijsterende gebeuren in Jeruzalem op de dag van Pinksteren,  

waar we over lezen, is vooral  

een herstel van communicatie.  

Of eigenlijk een opnieuw mogelijk maken van communicatie.  

De geest van God raakt mensen aan.  

De grenzen vallen weg,  

de grenzen van jij hoort daar en ik hoor hier,  

en mensen begrijpen elkaar  

in hun bezieling, in hun bedoeling,  

in de taal van het hart.  

 

Ze kunnen elkaar zeggen waardoor ze van binnen zijn aangeraakt  

en ze herkennen dat bij elkaar.  

 

Elkaar laten zien wat je beweegt en wat je belangrijk vindt,  

wat je raakt - dat schept verbondenheid, over grenzen heen.  

 

Communicatie, elkaar weten te raken, aan te spreken,  

hebben we nodig.  

 

Niet alleen om te zeggen hoe je bouwmateriaal  

op de goede plek moet krijgen,  

maar vooral ook om te delen wat ons bezielt.  

Elkaar onze dromen en idealen laten zien.  

 

Mogelijkheden verkennen en ontdekken  

die we met elkaar hebben.  

Anderen oproepen om mee te doen.  

Je te laten raken door de taal van het hart. 

 

 

De werking van de Geest van God wordt in Handelingen  

beschreven als een Geest die de grenzen  

van de taal overwint.  

maar dat is maar een concreet voorbeeld.  

 

De Geest heeft de kracht in zich om álle dingen te overwinnen  

die mensen van elkaar vervreemden.  

Alles wat er maar te communiceren valt. 

 

Zodat ze elkaars gelijken worden, en zin hebben  



om elkaars verhalen te horen, inspiratie te delen,  

dromen te kennen.  

 

°°° 

Samen iets geweldigs neerzetten,  

indrukwekkende prestaties van de mensen,  

dat verbindt ons met elkaar,  

is de gedachte van de torenbouwers.  

 

Maar dat verbindt je niet met  elkaar,  

dat maakt de communicatie niet goed.  

 

Wat uit de hemel komt, de kracht die van God komt,  

die verbindt je met elkaar.  

 

In Gen 11 gaan mensen gemeenschap zoeken  

om het eigene te benadrukken 

In Hnd 2 gaan mensen een gemeenschap worden  

door de nadruk op het eigene los te laten. 

 

De gemeenschap ontstaat, zo zou je kunnen zeggen,  

door de beweging van boven naar beneden,  

niet door de beweging van beneden naar boven.  

 

Pinksteren. 

De kracht van God is bij de mensen, in de mensen. 

En we kunnen het merken bij elkaar en aan elkaar.  

 

We zoeken, we kennen de taal van het hart. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
pianospel  
 
piano/zanggroep Liedboek 675   Geest van hierboven... 
 


