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Preek van 31 mei 2020, Pinksteren 
gehouden in de Bethlehemkerk in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

DE WINDMOLEN GAAT DRAAIEN 

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze 

zich bevonden geheel vulde. (Handelingen 2, 2) 

Adem, lucht, wind 

Voor veel mensen is Pinksteren maar een vaag feest. Toch liggen de beelden die 

Pinksteren concreet kunnen maken voor het oprapen. En dichterbij dan je denkt. 

Geen beter beeld voor wat Pinksteren is dan de molens van Kinderdijk. Molens 

leven van de wind. En wind is in de Bijbel exact hetzelfde woord als voor geest. 

Het woord voor geest betekent namelijk tegelijk ‘adem’ of ‘wind’ of ‘lucht’.  

De Geest van God is dus als de wind. Je weet niet waar hij vandaan komt of waar 

hij heengaat. Je kunt hem niet zien of grijpen. Dat maakt het Pinksterfeest voor 

de meeste mensen vaag. Een kind in een kribbe is concreet. Bij een opstanding 

kun je je ook iets voorstellen. Maar bij Pinksteren gaat het om iets ongrijpbaars. 

En toch kan ook Pinksteren iets concreter worden als je bedenkt: de wind kun je 

dan wel niet zien, maar wel merken.  

Effecten 

Je voelt hem door je haar. Tenminste, als je nog haar hebt. De wind wordt ook 

zichtbaar in het wapperen van een vlag. Hij wordt hoorbaar in het ritselen van 

de bladeren aan de boom. De wind – je ziet hem niet, maar merkt hem aan zijn 

effecten. De wind wordt merkbaar aan wat hij doet. 

De molens van Kinderdijk vormen ook een manier waarop de wind zichtbaar 

wordt. Als het windstil is, draaien de wieken niet. Maar steekt de wind op, dan 

komen ze in beweging. Tenminste, als de kop van de molen goed gedraaid staat. 

Als dat zo is, dan treedt er een mechaniek in werking dat de energie van de wind 

omzet in kracht om water weg te pompen.  
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De kerk is een molen 

Daarmee heb ik ook meteen een beeld voor de kerk te pakken. De kerk is de 

molen. De wind is de Geest van God: je ziet haar niet, je kunt haar niet vastleggen 

of beetpakken, maar je merkt haar wel. Waaraan? Zij zet mensen in beweging. 

Na de hemelvaart van Jezus waren de discipelen eendrachtig bij elkaar gebleven. 

Geen los zand. Ze bleven een soort raderwerk waarvan de tandwielen in elkaar 

pasten. Een hechte eenheid. Maar het was tegelijk een korte periode van stilte. 

Er gebeurde niets. Tot op een dag de wind van Gods Geest opstak. Die zette de 

leerlingen van Jezus in beweging. De molen van de kerk ging draaien. En in die 

molen werd de ongrijpbare energie van God omgezet ten dienste van mensen.  

Waarom merk ik niets? 

De Geest van God – je ziet haar niet, maar kan haar wel merken. Waarom merk 

ik daar dan niet zoveel van, vraagt u misschien. Of: waarom doet het mijn 

kinderen niets meer? Daar weet ik natuurlijk ook niet het laatste antwoord op. 

Maar het zou kunnen dat je verkeerd gericht bent. Denk aan die molen. Die kan 

de verkeerde kant op staan. Dan kan het stevig waaien, maar de wieken blijven 

stil.  

Het zou ook kunnen dat het raderwerk van je geloof aan onderhoud toe is. Of 

dat het raderwerk van de kerk zelf wat versleten is. De Geest van God is dan wel 

- net als de wind - gratis, het komt je zomaar toe, maar het vraagt ook wat van 

jou. Het vraagt een bepaalde gerichtheid en aandacht en onderhoud.  

Dichterbij dan ooit tevoren 

Maar het zou óók kunnen (derde mogelijkheid) dat je het te ver zoekt. Dan denk 

je bij God alleen aan wat er schuilgaat achter het gordijn tussen hemel en aarde. 

Daar woont God, denk je dan: achter het gordijn waarachter niemand kan kijken. 

Ver en vreemd en onbereikbaar.  

Maar Pinksteren betekent nu juist: God komt dichterbij dan ooit tevoren! Hij is 

zo dichtbij als de lucht die je in- en uitademt. Dat maakt Pinksteren tot het 

grootste kerkelijk feest! Dat Jezus kwam, okay, dat is al heel wat. Maar dat was 

tweeduizend jaar geleden. In Bethlehem. En Pasen vond plaats in Jeruzalem. 

Maar Pinksteren betekent: zoals de lucht jou omgeeft en jou met elke ademtocht 
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in- en uitgaat, zo dichtbij is God nu. Pinksteren is het slotstuk in het vuurwerk 

van het kerkelijk jaar en zo’n slotstuk is altijd uitsmijter van het schouwspel.  

Naar buiten! 

Zei ik ‘uitsmijter’? Ik neem het woord maar even letterlijk: je wordt naar buiten 

gesmeten of buiten gezet. Ook dat hoort bij Pinksteren. De Geest van God zet 

mensen in beweging, ja, maar naar buiten toe.  

Denk nog eens even aan die molens van Kinderdijk. Ze vangen de wind op. En 

door een mechaniek wordt de wind omgezet in een kracht die schepraderen in 

beweging zet. Dat zorgt ervoor dat we al eeuwenlang droge voeten hebben. De 

molen zet windkracht in om de aarde bewoonbaar te houden. Het drááit om de 

molen, maar het gáát om de polder. Zo is de kerk er ten dienste van de wereld. 

Pinksteren drááit om de kerk, maar het gáát om de samenleving.  

Taal 

De wind van de Geest zette op het eerste Pinksterfeest mensen in beweging. En 

wat kwam eruit? Nee, geen daden. Dat kwam later. Eerst kwam er taal uit. 

Iedereen in de omgeving van de leerlingen hoorde in zijn of haar eigen taal 

spreken over God. Het wonder van Pinksteren is allereerst een talenwonder.  

Ik ga straks mijn laatste jaar als wijkpredikant in. Daardoor ben ik ook 

langzamerhand aan het terugkijken, merk ik. Waarom ben ik er ooit aan 

begonnen? Een van de redenen was: om God ter sprake te blijven brengen. Ook 

al toen ik jong was, stond God niet meer op de agenda van de samenleving. 

Daarom wilde ik predikant worden: om op te komen voor God; om telkens 

opnieuw  taal te vinden waarin de Eeuwige weerspiegeld zou kunnen worden en 

die verstaanbaar zou zijn. Ik wilde kortom een soort Pinkster-Piet zijn! 

Taalarmoede 

Ik weet nu dat het hondsmoeilijk is. Hoe spreek je in onze cultuur zó over God 

dat gelovigen en ongelovigen er weer van ophoren? Het gaat te ver om te zeggen 

dat preken een heidens karwei is. Maar je kunt als dominee alleen al in je eigen 

kerk in je eentje niet iedereen in zijn of haar taal aanspreken. Laat staan naar 

buiten toe. Dat kun je alleen met elkaar.  
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Maar als ik van het domineeschap iets geleerd heb, dan is het óók dat wij leven 

in een tijd van religieuze taalarmoede. Kunt u nog aan uw ongelovige buurman, 

in taal die hij verstaat, uitleggen wat er aan geloof in u leeft? De één denkt 

misschien dat hij het kan, maar gebruikt alleen een nagepraat lesje of vervalt al 

snel in versleten clichés. Of we zeggen: ‘Het gaat niet om woorden, mijn geloof 

zit in de daden.’ En natuurlijk, zonder daden geen geloof. Maar hoe vaak is dat 

adagium van ‘geen woorden, maar daden’ niet een schaaplap voor het feit dat 

wij in werkelijkheid geen woorden meer hebben? Taalarmoede. 

Authentieke taal 

Er hapert iets in de molen van de kerk. Het mechaniek van de kerk zet de kracht 

van de Geest maar moeilijk om in taal waar mensen in deze tijd weer van 

ophoren. Een groot literatuurwetenschapper (Northrop Frye) zei: ‘God is niet 

zozeer dood, als wel begraven in dode taal.’  

Misschien moeten we daar eens wat meer aandacht aan besteden. Elkaar leren 

hoe wij levende taal vinden voor onze vermoedens en ervaringen met God. En 

dan niet alleen taal voor onszelf, maar taal die de ander ook verstaat. Een taal 

die authentiek is. Die verbindt. Die mensen verbindt met elkaar, maar ook met 

God. Maakt niet uit wat voor taal: beeldtaal, gebarentaal, taal met woorden, de 

taal van rituelen en muziek. Maar in een tijd waarin taal beduimeld en vervuild 

wordt door leugen, propaganda en fake-news, wordt de kerk geroepen om in 

fonkelende, authentieke en geloofwaardige taal God ter sprake te brengen.  

Onderhoud 

Soms zie je weleens een moderne stalen windmolen stilstaan, terwijl de 

windmolens er omheen nog draaien. Zo’n molen heeft dan een storing of is 

vastgelopen. De wind waait nog wel, maar zo’n molen levert geen stroom meer 

aan de samenleving. Er moet iets gerepareerd worden.  

Laten wij werken aan het onderhoud van onze kerkmolens. Elkaar leren om 

woorden  te vinden die Gods werkelijkheid omzetten in taal die de samenleving 

onder stroom zet en energie geeft. Aan God ligt het niet. Zijn wind waait ook 

vandaag over en door de lage landen. Zijn invloed doortrekt woordeloos ons 

leven. Je ziet hem niet, maar je merkt hem wel. Nu wij. 

 


