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Preek van 20 mei 2018, Pinksteren 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

VEELSTEMMIG 

…wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. (Handelingen 2,11) 

Kleurenwaaier 

U kent ze wel: de kleurenwaaiers van de bouwmarkt of verfwinkel. Alle kleurtjes 

van een bepaald merk verf staan er op. Zo kun je de juiste kleur kiezen die je 

nodig hebt voor je deur of raam. Op de waaier die ik hier heb, zijn 192 kleuren 

te vinden.  

Zo’n waaier vind ik een mooi beeld van wat Pinksteren is. Denk bij die kleurtjes 

aan talen. Mensen spreken verschillende talen. Dan kun je natuurlijk denken aan 

Frans, Duits of Engels. Maar je kunt ook denken aan straattaal, aan muziektalen, 

aan verschillende spirituele talen, taal van kinderen, jongeren of ouderen, de taal 

van de wetenschap. Zoveel mensen, zoveel talen. Op het Pinksterfeest worden 

ze met elkaar verbonden. Zoals de kleurtjes uit de waaier verbonden worden 

door dat pinnetje, zo wordt op met Pinksteren Gods Geest het verbindingspunt 

van alle talen. Ieder mag in zijn of haar eigen taal horen van God.  

Verschillende talen 

Let wel, op Pinksteren wordt dus niet één taal gesproken. Het wordt geen 

eenheidsworst. De Babylonische spraakverwarring wordt niet helemaal 

teruggedraaid. Ze was er niet voor niets. Laten we even kijken naar dat verhaal. 

Het vertelt hoe het opnieuw mis ging met de mensheid. Opnieuw, want het was 

de zoveelste keer. De wereld is nog hagelnieuw als het al ontspoort. En het blijft 

niet bij die ene keer. Elke keer overschrijdt de mens een grens. De grens tussen 

mensen onderling. Of de grens tussen hemel en aarde. De zondvloed is nog maar 

net achter de rug of de mens doet alweer een greep naar de hemel. 

Voor God spelen 

Het verhaal laat iets zien dat van alle tijden is. Iets dat telkens weer gebeurt. We 

horen hoe de mensen steeds machtiger worden. De techniek geeft hen steeds 

meer mogelijkheden. Bouwden de mensen eerst huizen van bestaande stenen 
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die ze vonden in het landschap, op een zeker moment ontdekken ze dat ze van 

klei zelf stenen kunnen maken. Een revolutie! 

Niks mis mee. Integendeel, je kunt er de aarde bewoonbaar mee maken. De 

mens mag schepper naast God zijn. Maar er zit ook iets in de mens dat zelf voor 

God wil spelen. En dat gebeurt hier. De mensen zeiden niet: ‘Laten we huizen 

bouwen zodat onze kinderen een dak boven hun hoofd hebben en veilig zijn.’ Of: 

‘Laten we onderkomens bouwen voor onze kuddes zodat ook de dieren beschut 

zijn.’ Nee, ze willen zelf groot te worden. Ze willen zich een naam maken. 

Imponeren. Door middel van een toren die tot aan de hemel moet reiken. 

Prestigeprojecten 

Het is nog altijd de manier waarop de mens zijn grootheid wil tonen. Vooral 

dictatoren zijn er goed in. Ceaușescu, de potentaat van Roemenië, liet een 

kolossaal protserig paleis bouwen. Hitler nam de architect Albert Speer in de arm 

om van Berlijn een megalomane stad te maken. In het Midden-Oosten laten de 

leiders de hoogste torens bouwen als pronkprojecten voor hun eigen aanzien. 

Het is het oude liedje: de farao’s met hun piramiden, de Romeinse keizers met 

hun arena’s, Trump met zijn Tower. Prestigeprojecten. 

Zo ook in Babel. Met een op het eerste oog nobele gedachte: om de eenheid te 

bewaren. Maar die eenheid is bedoeld om de mens goddelijk status te geven. De 

mens vergeet zijn menselijke maat. Hij wil onsterflijkheid. Voor God spelen. 

Afdalen 

Het verhaal vertelt er met een milde humor over. Als de mensheid bezig is met 

het bouwen van een toren naar de hemel, daalt God af uit de hemel om een 

kijkje te nemen. Je ziet als het ware de glimlach om de lippen van de 

Bijbelschrijver. Hij wil laten zien dat van God uit die toren niet veel voorstelt. 

Terwijl de mens denkt immense hoogte te hebben bereikt, moet God helemaal 

naar beneden komen om precies te kunnen zien wat er aan de hand is! 

Toen God tijdens dit geheime werkbezoek zag wat er loos was, besloot hij de 

eenheid van de mens te verwarren. En zo gebeurde. De mensen verstonden 

elkaar niet meer. De mensheid brak uiteen in fragmenten. De wereld raakte 

verdeeld. Sindsdien heeft ieder zijn eigen taal waardoor hij de ander maar 

moeilijk meer begrijpt.  
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Internet 

Een verhaal van alle tijden. In 1993 kwam het internet. Een enorme technische 

vooruitgang. De reacties waren laaiend enthousiast. Nu zou de mensheid op een 

nieuwe manier met elkaar verbonden worden. Er zou meer eenheid tussen de 

volken komen!  

Sindsdien ligt er een fijnmazig net over de wereld waaraan niets meer ontsnapt. 

Het heeft veel goeds gebracht. Maar ook een hoop ellende. Kinderporno en 

geweldsvideo’s verspreiden zich nu sneller dan ooit. De social media hebben 

mensen met elkaar verbonden, maar laten ook een a-sociaal gezicht zien. En het 

internet is ook een nieuw front geworden waarop regeringen elkaar hackend 

bestoken. Eenheid? Ja, maar de verwarring en verdeeldheid zijn ook 

verontrustend toegenomen. Zijn mensen elkaar meer gaan verstaan? Welnee. 

Nieuw begin 

In die wereld vieren wij Pinksteren. Het feest van de neerdalende Geest in plaats 

van de opklimmende mens. Geen verwarring, maar verbinding. Met Pinksteren 

worden mensen van verschillende culturen en talen opnieuw met elkaar 

verbonden. Nee, er komt geen eenheidstaal. Pinksteren is niet het feest van een 

spiritueel Esperanto. De talen blijven bestaan. Maar het wonder is dat iedereen 

in zijn of haar eigen taal mag horen van God. De mensen worden opnieuw met 

elkaar verbonden. En het scharnierpunt is de Geest.  

Dat is de verwondering van de mensen van het eerste uur. Op dat moment zijn 

er vanwege het Joodse Pinksterfeest veel mensen in Jeruzalem. Het zijn 

pelgrims. Ze komen uit heel de wereld. Ze spreken verschillende talen. Misschien 

ook wel verschillende spirituele talen. Want het Jodendom was in die tijd ook 

geen eenheidsworst. Maar op een nieuw wijze voelde iedereen zich gelijkelijk 

aangesproken. Een nieuw soort verbondenheid.  

Kleurrijk 

Wij zijn ook een veelkleurige gemeente. Ik denk dat de meesten van u niet eens 

weten hoe kleurrijk. Ik zeg het weleens zo: de waaier van De Morgenster gaat 

van mensen met een geloofsbeleving van de Oud-Gereformeerde Gemeente tot 

aan gemeenteleden die spiritueel zijn, maar tegelijk bijna atheïstisch. En met een 

grote verscheidenheid aan kleurschakeringen daartussen. Wat een rijkdom! 
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Maar hoe houd je dat allemaal bij elkaar? Hoe kan dat in één kerk passen? Dat 

kan alleen als iedereen in zijn of haar eigen taal hoort van het mysterie God. 

Maar er is nog een voorwaarde, namelijk deze. Het kan alleen in één kerk als de 

gunfactor hoog is: als wij de ander gunnen dat hij in zijn taal worden 

aangesproken. Anders doof je de Geest uit.  

Ons 

Het wonder van Pinksteren is dat de mensen uitriepen: ‘Wij allen horen hen in 

onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ Ze zeiden niet ieder voor zich: 

‘Tsjonge, ik hoor hen in mijn eigen taal spreken.’ Laat staan dat zij zeiden: ‘Ik wil 

hen horen spreken in mijn eigen taal.’ 

Dat laatste lijkt de zwakte van onze tijd. We zijn individualistischer geworden. 

Niks mis mee. Sterker, het is een van de kernen van het Pinksterfeest: ieder zijn 

eigen taal. Maar als wij de ander niet echt gunnen dat die ander ook in zijn eigen 

taal wordt aangesproken, is het woordje ‘ons’ verdwenen. En soms dreigt dat 

gevaar weleens. Dan zijn we alleen uit op ons eigen product.  

Er is nog zomer 

Er is een gedichtje dat ik graag en veelvuldig citeer. Het is van Judith Herzberg. 

Het gaat zo: 

Er is nog zomer en genoeg  

wat zou het loodzwaar  

tillen zijn wat een gezwoeg  

als iedereen niet iedereen terwille  

was als iedereen niet iedereen  

op handen droeg. 

Ik vind dat een mooi beeld ook voor de kerk: een plek waar mensen elkaar ter 

wille zijn en op handen dragen. Maar er zit een addertje onder het gras van dit 

gedichtje. Want waar wordt dat echt werkelijkheid? Soms zie je het gebeuren. 

Maar we zijn elkaar vaak ook niet ter wille. We dragen elkaar niet altijd op 

handen – ook niet in de kerk. We vragen al snel ruimte voor ónze kinderen, voor 

ónze wensen, voor ónze agenda, voor ónze opvattingen.  
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En-en 

Op zich is daar misschien ook nog niks mis mee. Een vriend van mij klaagde (hij 

is elders lid): ‘Mijn kerk verkleutert, ik wil weleens meer willen dan alleen 

Olvarit.’ En inderdaad, als jouw behoefte aan spirituele diepgang nauwelijks 

meer gevoed wordt, als jouw taal niet meer klinkt, is er iets mis. Geen mens mag 

verdorren. Maar het is niet of-of. Het is en-en.   

Iemand zei: ‘In de kerk moeten we een BAT-relatie met elkaar hebben.’ Hij 

bedoelde dat als een variant op een LAT-relatie: Living Apart Together – Samen 

leven, maar toch apart. Een BAT-relatie is: Believing Apart Together – Samen 

geloven, maar toch ieder voor zich.’ Mooi!  Maar dan wel graag de nadruk op 

beide aspecten: ieder op zijn eigen manier, maar wel samen. 

Een BAT-relatie 

Kan het: een kerk waar mensen niet alleen met de mond belijden dat ze elkaar 

de ruimte geven, maar het ook doen? Let wel, dat is wat anders dan elkaar 

probleemloos verstaan. Ik denk weleens: dat wij elkaar willen verstaan is 

natuurlijk mooi, maar is misschien te hoog gegrepen. Te idealistisch.  

Maar dat hoeft ook niet. De mensen van het allereerste Pinksteruur gingen 

elkaar ineens ook niet verstaan. De verbinding zat in de bevrijdende ervaring dat 

zij ieder voor zich en toch samen in een nieuwe ruimte werden gezet – een 

ruimte met plek voor ieders taal. De ruimte van Gods Geest. Die ruimte vieren 

we vandaag. Ademruimte voor iedereen. Tegenwicht in een wereld verwarring 

en verdeeldheid.  

 


