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Preek van 15 mei 2016, Pinksteren 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

DE GEEST EN DE MENSEN ACHTER DE SCHERMEN 

Mattias werd aan de elf apostelen toegevoegd. (Handelingen 1,26) 

De onzichtbare vrijwilligers 

Is u niets opgevallen toen u de kerk binnenkwam? Het was weer schoon! Net als 

elke week. U zult zeggen: is dat alles?! Inderdaad, dat is zo vanzelfsprekend dat 

het niet eens meer opvalt. Het zou pas opvallen als het níet schoon is. Maar 

achter een schone kerk schuilt heel wat werk. Dat zie je pas als je hier door de 

weeks overdag regelmatig komt. Dan loop je af en toe de mensen tegen het lijf 

die horen bij de schoonmaakploeg. U kent die mensen hoogstwaarschijnlijk niet. 

Maar voor mij zijn ze een beeld van alle mensen die achter de schermen werken 

en die de kerk draaiende houden. 

Als u straks een koekje bij de koffie krijgt, dan is dat omdat iemand er aan 

gedacht heeft om ze in te slaan.  

Vooraf hebt u waarschijnlijk de kaarten getekend. Die zijn ook niet aan komen 

waaien, maar eerst gemaakt en vervolgens vóór de dienst neergelegd door een 

voor de meeste mensen onzichtbaar iemand.  

Vandaag hebben we de verwarming niet nodig. Maar als het koud zou zijn, is er 

iemand die het achter de coulissen regelt.  

Ik zou nog tientallen voorbeelden kunnen noemen. Maar ik zeg het nu maar zo: 

als alle vrijwilligers eens een maand lang niets zouden doen: man! de kerk zou 

compleet vastlopen!  

De twaalfde apostel 

Vanmorgen wil ik eens zo’n werker achter de schermen voor het voetlicht halen. 

Zijn naam wordt vlak voor het verhaal van het Pinksterfeest genoemd. Meestal 

wordt hij overgeslagen. Vandaag niet. Het is Mattias. 

Mattias werd gekozen als apostel. Judas was er niet meer. En het getal twaalf 

moest vol, want de apostelen moesten een afspiegeling van de twaalf stammen 

van Israël zijn. Maar wie moest de opvolger worden? In ieder geval iemand die 
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Jezus vanaf het begin had gevolgd. Twee mensen kwamen in aanmerking: Josef 

Barsabbas en Mattias. Mattias werd gekozen. Hij werd de twaalfde apostel.  

Ook voor hem werd dus het Pinksterfeest. Hij was er bij toen de volgelingen van 

Jezus de wind van de Geest in de rug kregen en het vuur van geloof, hoop en 

liefde hoog oplaaide. Hoe zal hij dat beleefd hebben? We zullen het nooit weten. 

In het vervolg zal over Mattias namelijk met geen woord meer worden gerept. 

Even verschijnt hij op het toneel om meteen weer te verdwijnen. Achter de 

schermen. Opgelost. Spoorloos verdwenen. Geen Bijbellezer kan zijn invloed 

peilen. Toch heeft ook hij mede de kerk gebouwd. 

Paulus 

Er is wel gezegd: die beslissing om een vervanging voor Judas te zoeken was een 

eigenmachtige actie van de apostelen. Ze hadden moeten wachten op God zelf. 

Die zal later de apostel Paulus naar voren schuiven. Hij wordt de twaalfde 

apostel. En hoe prominent zal Paulus niet worden! Hij wordt zelfs de stichter van 

het christendom. 

Dat is waar. Paulus is de apostel die misschien wel de meeste invloed van allen 

heeft gehad. Hij zorgde er praktisch in zijn eentje voor dat de kerk de koers 

verlegde richting de heidenen. Zo kon de kerk wereldkerk worden. Het netwerk 

van mensen waarvan Jezus het middelpunt is vertakte zich in alle richtingen. 

Paulus – het gezicht van een universeel geloof dat alle talen en alle natiën 

omspant! Paulus, de bekendste christen! Apostel van de Geest, noemde iemand 

hem (Noordmans). 

Ja, maar diezelfde Paulus schreef in een van zijn brieven over de gaven van de 

Geest dat die velerlei zijn. Je hebt mensen nodig die op de voorgrond durven 

staan én mensen die liever op de achtergrond blijven. Sterker nog, in een brief 

aan de Korintiërs zal Paulus later schrijven dat je de meest indrukwekkende 

gaven kunt hebben, maar heb je de liefde niet, dan stelt het niets voor. God 

bouwt zijn Koninkrijk alleen met bouwstenen van toewijding.  

De zus van Mattias 

Ik moet dan ineens denken aan dat beroemde gedicht van Gerard Reve, getiteld 

‘Roeping’. Het gaat over een kloosterzuster en luidt zo: 
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Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar 

verlamde oude mensen wast, in bed verschoont, en eten voert, 

zal nooit haar naam vermeld zien. 

Maar elke ongewassen aap die met een bord: dat hij vóór dit, of tegen dat 
is, het verkeer verspert, 

ziet 's avonds reeds zijn smoel op de tee vee. 

Toch goed dat er een God is. 

 

Ja, Reve was een beetje grof in de mond. Maar hij sloeg wel de spijker op z’n kop. 

‘Toch goed dat er een God is’ – want Hij ziet het werk achter de schermen wèl. 

Mattias is de broer van zuster Immaculata, zou je kunnen zeggen. En hij is niet 

de enige. Sterker, van meer apostelen zullen we niets meer horen. Van 

Bartolomeüs bijvoorbeeld. Of van Simon de zeloot. Van zijn naamgenoot Simon 

Petrus wel. Die is op het Pinksterfeest alweer haantje de voorste. Maar over hen 

allen waait in dezelfde mate dezelfde Geest van God.  

Mannen als Paulus en Petrus stonden en staan altijd op de voorgrond. Maar hoe 

zou de kerk van de eerste eeuw eruit hebben gezien zonder alle Matiassen en 

zusters Immaculata van die tijd? Ze zou er waarschijnlijk niet meer geweest zijn. 

Zoals een fundament een gebouw draagt maar onzichtbaar is, zo dragen de 

mensen achter de schermen de kerk. 

Anoniem 

Jullie, oude en nieuwe ambtsdragers, zien jullie naam vandaag wel vermeld. Even 

staan jullie voor het voetlicht. Maar jullie werk zal voor een groot deel 

plaatsvinden, of heeft plaatsgevonden, achter de schermen. Het zal verborgen 

blijven. Alleen als je helemaal niets zou doen, zou het opvallen. Je zult dus, net 

als Mattias, niet snel applaus of bewondering krijgen. 

Maar zijn naam staat vermeld in de Schrift als een monument dat toont dat de 

Geest van God voornamelijk werkt door anonieme krachten. De Geest zelf heeft 

namelijk ook iets anoniems. Bij Jezus heb je een gezicht voor ogen. Bij God de 

Vader kun je je ook iets voorstellen. Maar de Geest? Het is een zachte kracht die 

zelf in het verborgene werkt. Je kunt nooit helemaal weten wie er werkt: hij of 

wij. Hij duikt als het ware  in ons onder. En soms zijn zelfs wij ook verborgen. Dan 

zie je niet de mensen, maar alleen het resultaat van hun werk – als je er oog voor 

hebt. Maar zo, in het verborgene, werkt de invloed van God.   
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Velen hebben bij de woorden ‘heilige Geest’ beelden voor ogen van mensen die 

overlopen van enthousiasme. Handen in de lucht. Verhitte overgave. Diepe 

beroering. Dat mag er ook zijn. Maar vlak zijn stille werk niet uit. Dat stille werk 

hebben jullie gedaan of gaan jullie doen. Maar houdt voor ogen dat de Geest van 

Pinksteren het grootste deel van de mensen van het eerste uur in beweging zette 

richting dát verborgen werk. Zo wil God ook bij jullie en ons zijn: zo dichtbij als 

de adem die je in- en uitademt – ongemerkt, maar leven gevend. Er waait een 

frisse wind door de kerk. Ruik maar. Lekker schoon!  


