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Een vlammetje hier, een vlammetje daar…. 
 
Hebt u, heb jij er ooit wat van begrepen, van dat gekke Pinsterverhaal? Met die wind 
en dat vuur en de discipelen die van het ene moment op het andere in andere talen 
beginnen te spreken? Die wonderlijke dingen wil ik even laten voor wat ze zijn. Een 
andere vraag houdt mij nog meer bezig. Hoe kan het dat een heel aantal 
verschillende mensen ineens tegelijkertijd hetzelfde idee krijgen, hetzelfde gaan 
doen? 
 
Meestal valt het niet erg mee mensen hetzelfde te laten doen, van hetzelfde te 
doordringen; de één denkt dit en de ander vindt dat. Mensen zijn vaak een kar met 
springende kikkers en vele initiatieven stranden in verdeeldheid. De enige manier 
waarop je dingen vaak echt voor elkaar krijgt is dat sommige mensen tegen anderen 
zeggen wat zij moeten doen en die anderen naar deze mensen luisteren, uit vrije wil 
en overtuiging of door dwang.  
 
In dit verhaal lijkt het wel alsof al deze mensen tegelijk weten, zonder dat iemand 
hen dat gezegd heeft: Nu! Nu moeten we wat zeggen, en nu moeten we wat doen.  
 
In het eerste zinnetje in dat verhaal van Handelingen 2 staat dat ze allen op één 
plaats bijeen waren. Ze waren op hetzelfde, zo staat het er letterlijk in het Grieks, en 
je kunt dan denken: op dezelfde plek (dat huis waar ze samenkwamen en waar dit 
gebeurt) heel letterlijk geografisch gedacht, maar je kunt dat ook nog dieper 
verstaan: deze mensen bevonden zich op dat moment op hetzelfde punt, ze waren 
op hetzelfde gericht. Ze deelden iets belangrijks. 
  
Noem het hoop, noem het verlangen, noem het vertrouwen. Al in die eerste zin, nog 
voordat er wat gebeurt, wordt hier iets beschreven dat meer is dan het zich samen in 
dezelfde ruimte bevinden van losse individuen; een werkelijk samen-zijn, een samen 
gericht zijn op hetzelfde. En wie dat wel eens heeft meegemaakt weet: dat is een  
machtig mooi en een beetje huiveringwekkend gevoel. 
 
Je kunt het een beetje hebben als er een feest, een vrolijke gebeurtenis wordt 
gevierd, een geboorte, doop, een diploma uitreiking, een jubileum of juist bij een 
afscheid, een uitvaart. Een moment waarop je even heel sterk merkt: hier zijn al die 
totaal verschillende mensen even samen gericht op een en dezelfde gebeurtenis, op 
dezelfde zaak. Hier is iets dat ieder van ons als enkeling overstijgt, maar dat we ook 
weer allemaal op onze eigen persoonlijke wijze ondergaan. Een bepaalde geest kan 
dan heel sterk even voelbaar zijn in een kamer, een zaal, een kerk. 
 
We hebben denk ik ook allemaal wel eens feesten en bijeenkomsten meegemaakt 
waar die gedeelde geest ontbreekt, maar waar wel wordt gedaan alsof die er is, -met 
een hoop gewilde vrolijkheid en geforceerdheid. Dan zijn het alleen maar losse 
individuen die zich toevallig in dezelfde ruimte bevinden, mensen die ieder pijnlijk op 
zichzelf blijven staan, maar die wel moeten doen alsof ze samen iets delen. En dat 
geeft dan een intens leeg en ontgoocheld gevoel, zand in je mond.  



 
De volheid van Pinksteren is het tegenovergestelde van deze leegheid: hier wordt 
een verbinding, saamhorigheid en eenheid ervaren, die van ieder van de aanwezigen 
meer en voller maakt dan hij was. Ik moet bij het verhaal van Pinksteren altijd 
denken aan een uitspraak van de schrijfster Hella Haase, die eens gezegd heeft, ik 
heb deze woorden al vaker geciteerd, maar ik kan er gewoon geen genoeg van 
krijgen, ze zijn voor mij een beetje gaan horen bij Pinksteren <tekst>: 
 
Het wonder van het miljoenenvoudig gesplitst zijn 
en toch één zijn van de wereld 
beneemt mij de adem 
 
Pinksteren is de openbaring van het geheim van de eenheid achter die 
miljoenenvoudige gesplitstheid. Dat wat ook op zo’n mooie manier gezegd wordt in 
die tekst die we als eerste lazen; Rimpelvel en kinderhand, allemaal in één verband. 
Eigenwijs of twijfelaar, toch zijn wij hier bij elkaar. Jong belegen, oud van ziel, 
onverschrokken, instabiel, iedereen, dat is zo fijn, mag er bij de Ene zijn. 
 
Van die eenheid zijn de mensen in dit verhaal helemaal vervuld, ze zijn er als het 
ware dronken van, die eenheid geeft hen vleugels en ze brengen die tot uitdrukking 
in allerlei verschillende talen, talen die op zichzelf uitingen zijn van het gesplitst zijn, 
maar die juist in hun bonte verschillendheid samen verwijzen naar de eenheid. Ze 
maken die eenheid zichtbaar en hoorbaar voor anderen en dat is een groot wonder. 
 
Waarover spreken ze dan? De grote daden van God, zegt onze tekst. God is hier 
meer dan een mooie, vage of onbegrijpelijke gedachte. God is een zinderende 
werkelijkheid die iets doet met mensen. Die mensen lef geeft, met elkaar verbindt en 
maakt dat zij in beweging komen <plaatje 1> 
 
De Geest die maakt dat mensen zich in woord en daad gaan inzetten om in onze 
wereld iets zichtbaar te maken van de eenheid, die vaak zo onzichtbaar blijft en 
geschonden wordt, maar die wel het geheim is achter deze werkelijkheid en onze 
redding is: de eenheid van onze wereld, de eenheid van de mensheid, de eenheid 
van God. Deze mensen spreken zich met hart en ziel uit tegen de geest van 
vijandschap en vernedering, tegen de geest van arrogantie en betweterij die mensen 
scheidt en verdeelt en gevangen houdt in onoplosbare conflicten en de diepere 
eenheid ontkent. 
 
Het is de Geest van God die ons de ander soms met een schok doet herkennen en 
aanvaarden als een mens als ik, als iemand die zichzelf ook niet gemaakt heeft, die 
net zo min als ik zonder liefde kan, die net als ik zich kan vergissen en vergeving 
nodig heeft, die net zo min als ik zonder kleerscheuren door het leven komt, maar 
die wel mijn reisgenoot is op die wonderlijke weg naar het hart van de werkelijkheid.  
 
 


