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Pinksteren – Wat zou je willen zeggen? 

Overweging  8 juni 2014 –Bert van der Meer 

 
“... Ik denk dat dát onze opdracht is met Pinksteren:  

dat we niet alleen goed leven, in liefde, open en eerlijk,  

in vertrouwen, in respect naar de ander.  

En dat ook uitdragen,  

zodat anderen datzelfde mogen ervaren ...” 
 

Eerste lezing:  Handelingen 2, 1-24 

Tweede lezing: Johannes 14, 22-29 

 

 

 

Welkom en inleiding 

Vandaag is het Pinksteren, Pentekostos, 

50 dagen na Pasen. In Landgraaf is het 

Pinkpop, dat ook naar Pinksteren is genoemd. 

Vandaag hebben we het over inspiratie. Als de 

Geest in je vaart, wat kun je dan allemaal 

doen? 

En wat is dat precies? 

Het thema van vandaag is Wat zou je willen 

zeggen. Wat zou je willen zeggen als je een 

andere taal zou kunnen spreken? Waar ben je 

zo van overtuigd dat je het de wereld wilt 

vertellen? 

Ik heb deze vraag in de voorbereiding op de 

dienst gesteld. Ik kreeg een aantal 

verrassende antwoorden waar ik graag met u 

over wil nadenken.  

Ik wens ons een goede viering. 

 

 

Overweging 

Gisteren was ik bij bakker. Op de toonbank 

lagen een aantal kleine krentenbroodjes, 

ongeveer 10 cm hoog, 10 cm breed en 25 cm lang. De krentenbroodjes hadden een 

caramelkleurige buitenkant die in kleur verliep van diep donkerbruin tot fleurig licht en 

sommige streken leken er met een penseel op gezet. Het caramel werd doorbroken door de 

zwarte puntjes van rozijnen die dicht aan de oppervlakte zaten. Het waren er veel, wat het 

vermoeden opwekte dat de binnenkant van het broodje zich aan me zou openen met een 

grote rozijnenrijkdom. En aan de bovenkant van het broodje waren een aantal schuine snedes 

gemaakt in het deeg, parallel, die in de oven waren uitgegroeid tot voren, als was het brood 

een akker die bewerkt moest worden. 
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Ontroerend 

“Wat een ontroerend mooie broodjes hebt u daar” bracht ik uit aan de bakker. Ze keek me een 

beetje meewarig aan en antwoordde. “dat heeft nog niemand tegen me gezegd vandaag” en 

wachtte geduldig tot ik, aan mijn bekentenis, ook nog een bestelling zou koppelen. Een 

bestelling was voor mij onontkoombaar, dat begreep u al. Toen vertelde de bakker me dat  het 

Amsterdamse krentenbroodjes zijn. En dat zij eigenlijk Pinksterbroodjes had willen hebben, 

maar dat dat niet gelukt was, waarna ze besloten hadden deze broodjes te bakken. 

 

U begrijpt dat ik dat niet zo erg vond. Dan had ik geen ontroerend mooi broodje gehad.  

En u niet dit verhaal gehad.  

 

“Wat zou je willen zeggen” vroeg ik aan de maandagavond groep in de voorbereiding, “als je 

een taal zou spreken die je nu niet spreekt. Waarvan ben je zo overtuigd dat je het zou willen 

zeggen” 

 
Verrassend 

De antwoorden waren verrassend “We horen zulke vreselijke verhalen over de vrouwen in 

India die misbruikt worden door vreselijke mannen. Ik zou de vrouwen van India aanspreken 

dat ze zich moeten verenigen. Vrouwen moeten hun eigen gemeenschappen stichten. 

Vrouwelijk leiderschap ontwikkelen. “ 

 

Een ander zei “Kinderarbeid aanpakken over de hele wereld”. “Heb lief en geef elkaar de 

ruimte”. “Dat daklozen een mogelijkheid zien om hun vicieuze cirkel te doorbreken”. “Naar 

Spanje willen gaan om daar thuiszorg te brengen, want dat kennen ze daar niet. Voor 

hulpbehoevende ouderen is niets geregeld.” 

 

Voor elk van deze uitspraken geldt: het zou het begin van een gebed kunnen zijn. Het zou in 

het groene boek opgeschreven kunnen zijn, waar u de intenties in schrijft waar we straks weer 

over gaan lezen. Je zou er een gedicht over kunnen schrijven dat je op je website plaatst, of 

indikt tot een tekst van Loesje, of tekent tot een cartoon voor in de krant, of noemt het in je 

update op Facebook, Linkedin of Twittert het de wereld in. 

 

Zo vertellen we dat dus allemaal, onze wensen en wensdromen. Door het te uiten vertellen 

we de wereld onze boodschap. En dat heeft een invloed. 

 
Vrede 

In het evangelie van Johannes is Jezus zelf aan het woord. Hij spreekt over de Heilige Geest die 

zal komen. De tekst van Johannes zit vaak vol mystiek. “Mijn vrede geef ik jullie, zoals de 

wereld die niet geven kan.” Hij bedoelde daarmee, voor mijn gevoel, de vrede in zijn hart. Hij 

had vrede in zijn hart en dat gunde hij zijn leerlingen ook. Met “zoals de wereld die niet geven 

kan” bedoelde hij dat de vrede in je hart niet kunt vinden in de wereld, in tastbare zaken. Die 

bestaat alleen in de verbinding tussen mensen. Door het uitspreken van vertrouwen in elkaar, 

het bemoedigen van elkaar, het waarderen van elkaar, de erkenning. Daarin vinden we de 

vrede in ons hart. 

 

De lezing uit de handelingen eindigt met de toespraak van Petrus. Hij spreekt het volk aan in 

woorden die ze kennen: hij haalt een oudtestamentische lezing van Jona aan “De zon zal 

veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de 
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Heer komt.” Zijn publiek kende die woorden. En door daaraan te refereren geeft hij zijn 

woorden een kader, hij plaatst ze in de joodse traditie. In het vervolg van de Handelingen (het 

stuk dat we niet lezen) plaatst hij Jezus ook nog in de lijn van David: Koning David die ook 

profeet was. Hij maakt duidelijk dat het Jezus is op wie de joden al eeuwen wachtten. Dan zijn 

de mensen diep onder de indruk en vragen “wat moeten we doen. En dan zegt Petrus “keer u 

af van uw huidige leven en laat u dopen”. 

Die dag laten drieduizend mensen zich dopen en dat is de start van de eerste 

Christengemeente. 

 

Wat waren die mensen onder de indruk! En wat lieten ze zich meenemen! In Nederland anno 

nu moet je hele andere dingen doen om mensen zich te laten bekeren. De Stones naar 

Nederland halen of zo. 

 

Wat maakte dat Petrus zo’n indruk maakte? Dat was doordat hij zich verbond met de 

boodschap waarin hij met hart en ziel geloofde. Hij bracht de mensen in beweging. Hoe 

geweldig is dat! 

 

Zijn uitstraling als apostel van God kwam over. 

 
Missie 

Wat je zou willen zeggen – dat is je missie. Als je die plaatst in een traditie die je luisteraar 

herkent, als je je verbindt met de ander door hem in zijn/haar waarden te erkennen, dan kun 

je de ander in beweging krijgen. Ik denk dat dat onze opdracht is met Pinksteren. Dat we niet 

alleen goed leven, in liefde, open en eerlijk, in vertrouwen, in respect naar de ander. En dat 

ook uitdragen, zodat anderen datzelfde mogen ervaren. 

 

Ik wens u toe dat u de uitstraling krijgt van een apostel. En anders tenminste die van een 

Amsterdams krentenbroodje.  

 

Dat het zo moge zijn. 


