
OVERDENKING 

 

 Ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 

Het wonder van Pinksteren is dat er ‘verstaan’ wordt. Dat er geluisterd wordt, dat er 

gecommuniceerd wordt en verstaan. En tegelijk spreekt ieder zijn eigen taal. 

 

Ieder zijn eigen taal. Deze uitdrukking zou voor onze moderne tijd geschreven kunnen zijn: 

Ieder zijn eigen taal. Daarin erkent het Pinksterverhaal dat er verschillen zijn tussen ons. Ieder 

mens spreekt een eigen taal. Zelfs al gebruiken jij en ik dezelfde woorden dan kunnen we nog 

verschillende dingen bedoelen. Dat maakt dat we altijd ook op zoek moeten naar de bedoeling 

achter de woorden, Ieder mens spreekt een eigen taal, heeft een eigen verhaal, een eigen 

waarheid. Lange tijd dachten we in onze Westerse cultuur dat er maar één waarheid is die 

geldt voor iedereen en die voor ons allemaal kenbaar is, als we ons verstand maar goed 

gebruiken. Maar we zijn er gaandeweg achter gekomen dat het een stuk ingewikkelder is. Dat 

er niet één manier van kennen bestaat, maar vele verschillende, en dat er veel meer is dan het 

verstand. Dat er dus ook niet één waarheid is die voor ons allemaal geldig is- zeker niet waar 

het gaat om de grote vragen van het leven, waar het gaat over doel en zin, vertrouwen en 

hoop, over waar we in geloven en waar we ons aan vasthouden.  

 

Ieder zijn eigen taal. 

Dat kan een angstaanjagende ontdekking zijn. Dat kan betekenen dat alles verbrokkeld raakt 

en uit elkaar valt, er geen enkele samenhang meer is en communicatie niet echt mogelijk. In 

onze tijd en onze samenleving is niets zo heilig als de vrijheid van meningsuiting;  iedereen 

moet vooral onomwonden kunnen zeggen wat hij vindt. Maar wordt er ook geluisterd? Komt 

er ook communicatie tot stand of wordt er vooral heel veel gepraat, getweet, getwitterd, 

gespuid?  Zijn we ieder vooral gericht op het vertellen van ons eigen verhaal en onze eigen 

waarheid, naast elkaar en dwars door elkaar heen?  Met allemaal evenveel gelijk. Alleen jouw 

gelijk is natuurlijk het mijne niet. Dus probeer me alsjeblieft niet te overtuigen. Leef jij 

gewoon jouw leven en laat mij het mijne. Val mij er niet mee lastig.  

 

Zo klinkt dat: 

(MUZIEK, TWEE VERSCHILLENDE MELODIEËN WAARBIJ HET ORGEL 

UITEINDELIJK OVERHEERST EN HET UITLOOPT OP TOTALE KLANK-CHAOS) 

 

Hoor eens muzikanten, dit gaat zo niet. Dit klinkt echt nergens naar. Jullie trekken je 

werkelijk niets van elkaar aan. Jullie zullen je toch een beetje aan elkaar moeten aanpassen. 

Als je nu eens samen een duidelijke keuze maakt voor één melodie en je daar allebei gewoon 

aan houdt? Als ieder alleen doet wat goed is in de eigen oren, dan wordt het nooit wat met de 

muziek en dan wordt het nooit wat met het geloof.  

 

(DREIGEND: )Een toon dus! Begrepen?! 

 

 (MUZIEK: ÉÉN DEZELFDE MELODIE, DIE HEEL LIJZIG GESPEELD WORDT) 

 Hmm, dat is ook niet wat ik wil. Daar is helemaal niets aan. Dat kan ook niet de bedoeling 

zijn van de muziek, van het geloof. Dat je je uit angst voor chaos je dan maar vasthoudt aan 

een voorgeschreven deuntje, een opgelegde eenheid, een valse harmonie.  De eerste keer 

klonk het niks omdat er alleen maar door elkaar heen werd gespeeld. Uiteindelijk wint dan 

gewoon degene die het hardste kan, en dat was toevallig het orgel. Maar de oplossing om dan 

alleen nog maar allebei precies hetzelfde te laten horen helpt ons niet verder.  



Dan wordt er ook niet echt naar elkaar geluisterd. Dan is de melodie en het verhaal van de ene 

gewoon precies hetzelfde als die van de ander. Daar zit totaal geen verrassing meer in. Het 

lijkt op samenspel, maar het is het niet. Er is geen enkele communicatie en gebeurt er niets. 

Geestdodend, dat is het.     

 

Hoe kunnen we ieder onze eigen taal spreken en toch met elkaar in gesprek komen? Dat is de 

grote uitdaging van het geloof en van het menszijn überhaupt. Ik denk dat het daarover gaat in 

het Pinksterverhaal.  De vraag hoe we de wezenlijke dingen van het leven met elkaar kunnen 

delen  zonder dat we de ander of onszelf geweld aandoen. Hoe er ruimte komt en 

ontvankelijkheid om te luisteren, ruimte voor wat jij gehoord hebt én voor wat ik gehoord 

heb. En is die ruimte niet dat waar wij ten diepste naar op zoek zijn als wij hier op deze plek 

samen komen, als al die verschillende mensen die we zijn, met al die verschillende gedachten, 

met verschillende verlangens en wensen ook als het gaat om wat we van een eredienst 

verwachten? We zouden hier vanmorgen niet naar toe zijn gekomen als we op de een of 

andere manier niet geloofden dat er een gedeelde ruimte bestaat en dat die ruimte te maken 

heeft met de Geest van God en met wat Jezus heeft laten zien. 

 

Geloven is niet het nazeggen van een aantal voorgeschreven waarheden. Het is iets waar ik 

helemaal zelf bij betrokken ben, als de unieke persoon die ik ben, in mijn eigenheid, met mijn 

eigen taal. Maar tegelijk is geloven weten dat er meer is dan: ieder zijn of haar eigen 

waarheid, zijn eigen taal, zijn eigen verhaal. Geloven geeft deel aan iets dat ons allemaal 

aangaat en dat ons samen aangaat. Ons hier vanmorgen in de ruimte van deze kerk aangaat, 

maar dat ook de mensen die leven in al die landen die vanmorgen genoemd zijn en nog vele 

anderen.  

 

Omdat het ons allen evenzeer aangaat is er communicatie. En communiceren gaat niet 

vanzelf. Het is een zoektocht, een diepe worsteling soms, een proberen, met de nodige 

mislukkingen en teleurstellingen, maar ook met momenten van diepe vreugde, verrassing, 

herkenning. Dat wij in de mogelijkheid geloven, dat we, al spreken we dan ieder onze eigen 

taal, elkaar kunnen herkennen en verstaan en dat we samen God kunnen verstaan, dat wij 

geloven dat er een God is die ons allen ziet en liefheeft en die Zich door ons allemaal wil laten  

begrijpen, ieder in onze eigen taal, -dat is mogelijk dankzij Pinksteren. Pinksteren is de 

belofte waar de kerk mee begonnen is. Het is niet het einddoel dat wij door moeizame 

inspanningen uiteindelijk moeten zien te bereiken, maar het is het begin, de bron. 

 

Het Pinksterverhaal vertelt over Gods Geest die over mensen komt en hen aanraakt en verrast 

en troost. Het effect van die Geest is niet dat mensen dan allemaal precies hetzelfde gaan 

zeggen. De woorden, de taal de wijze van uitdrukken blijft eindeloos verschillend. Maar die 

verschillen tussen mensen zijn plotseling geen hindernis meer. Er breekt iets open. Daardoor 

verandert de ander tegenover mij van iemand die een gesloten boek is, iemand die ik niet 

begrijp, die ik kan vrezen en daarom kan proberen te overstemmen en te dwingen mijn taal te 

spreken, want anders delf ik zelf het onderspit, -in iemand die naast mij staat, met wie ik in 

verbinding sta,  hoe dan ook, een mens die mij aanvult en verrijkt. 

 

De Geest van God smeert niet dicht, maar opent, schept ruimte en vanuit die ruimte verbindt 

zij. Zij schept een ruimte waar onze stemmen werkelijk samen kunnen gaan klinken, op elkaar  

gaan antwoorden, elkaar gaan versterken, en zo samen getuigen van het geheim van Gods 

meerstemmige eenheid waarin alles en allen samen komt. 

 

En dat klinkt dan zo: (MUZIEKSTUK) 


