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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Een prachtig feest toch, dit pinksterfeest. Feest van de uitstorting van de heilige 
Geest op leerlingen van Jesus, en op ons en in ons. Feest van herkenning, feest van 
elkaar verstaan in verschillende talen. Feest waarbij mensen praten over de grote 10 
daden van God, in het verleden, in het heden, in toekomst.  
Feest ook omdat de woestijn weer groen zal worden, zoals de profeet Joël het zegt. 
De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos, zoals een wat ouder lied 
het zegt. Prachtig en op dit prachtige feest zijn wij hier bij elkaar in deze viering, wij 
als Rooms-Katholieken en Protestanten samen, wij als Katholieken dus in de hoop 15 
en in de verwachting dat we elkaar zullen verstaan als we samen spreken over de 
grote daden van God. In de hoop en de verwachting dat we elkaar zullen verstaan 
als we samen zingen over de grote daden van God, samen kaarsen ontsteken die 
symbool zijn voor de gaven van de geest, samen zijn in de geest van Jesus.  
Gisteren was het 10 jaar geleden dat de eerste protestantse dienst gehouden werd 20 
hier in het Dijkhuis, in het nieuwe Dijkhuis zoals het toen genoemd werd. Tien jaar 
geleden in de nieuwe kapel en ik vermoed dat rond diezelfde tijd men ook begonnen 
is om op de zaterdagmorgen een katholieke viering te houden in die kapel. En er zijn 
mensen hier in het Dijkhuis die zowel op de zaterdagmorgen als op de 
zondagmorgen naar de kapel gaan, in een zeer persoonlijke oecumene, in een zeer 25 
persoonlijk verstaan van wat misschien op een andere manier gezegd wordt maar 
ten diepste gaat over hetzelfde, de grote daden van God.  
Ja, een prachtig feest, feest van verstaan en herkenning. Niet bij iedereen, maar bij 
velen wel. De schrijver van het boek Handelingen noemt veel volken, een hele lijst en 
daarmee beschrijft hij eigenlijk het hele romeinse rijk, min of meer de hele wereld 30 
zoals die toen bekend was, ofwel de oecumene. Want oecumene betekent in de 
grond de hele bewoonde wereld.  
Zij, zij in Jeruzalem verstaan de leerlingen van Jesus. De leerlingen spreken in 
verschillende talen, en zij die hen horen horen hen in de taal waarin ze zijn geboren. 
Prachtig, de taal waarin je bent geboren als Twent, als Achterhoeker, als Groninger, 35 
als Fries, de taal waarin je hebt leren praten, en eerst waarschijnlijk hebt leren 
denken. Taal, die vorm geeft aan gedachten, taal die je helpt om je te uiten, ook als 
het gaat om geloof. Geloofstaal in woorden, in gebaren, geloofstaal ook in 
lichaamstaal. Een aanraking zegt soms meer dan 100 woorden, ook in geloof, ook in 
de taal van het geloof. Als de ene mens in liefde de ander aanraakt, dan kan dat 40 
symbool zijn voor God die ons aanraakt, God die ons raakt. En als dan de woestijn 
weer groen wordt, als een dorre vlakte die zich verblijdt en bloeit, als zo de mens 
bloeit als een bloem en vrucht draagt, dan is dat een grote daad van God.  
Ze verstaan elkaar, de leerlingen en degenen die hen horen spreken. Verstaan met 
het hoofd en met het hart, want anders versta je de grote daden van God niet 45 
behalve met het hart. En dat is bijzonder, helaas. Hoe vaak verstaan wij mensen 
elkaar juist niet? Hoe vaak horen we van volken die elkaar niet verstaan en daardoor 
taal spreken die steeds dreigender wordt?  



In een vorige woonplaats, een vorige kerkelijke gemeente, hoorde ik het verhaal van 
een mens. Het levensverhaal, niet door hem zelf verteld, door een ander. En in dat 50 
levensverhaal kwam naar voren dat hij niet met zijn grote liefde had mogen omgaan, 
niet had mogen trouwen met haar omdat hij Hervormd was en zij Gereformeerd. 
Hekken om de kerk, hekken tussen kerken, elkaar niet verstaan als kerken. Het 
onbegrip komt ook voor in de kerk, ook tussen kerkmensen, terwijl ze wel dezelfde 
taal spreken, maar dan met het hoofd en niet met het hart.  55 
En daarom.....daarom is dit pinksterfeest een prachtig feest. Het is een stukje verzet. 
Het kan wel, wij mensen kunnen het wel, vrede stichten, recht doen, elkaar verstaan, 
het is ons gegeven in een grote ruimte.  
En in een grote volheid. Want als de leerlingen bij elkaar zitten in het huis, dan komt 
er dat geluid van een hevige windvlaag, dan wordt het hele huis vol, dan worden de 60 
leerlingen vol en vervuld, zelfs zo dat de tongen als van vuur op hun hoofd komen. 
Hoe je dat precies voor moet stellen weet ik niet, ik weet wel dat ik eens iemand 
hoorde vragen of dat geen pijn doet. Nou, vast niet, dat niet. En misschien is het voor 
een groot deel symbooltaal, deze taal om aan te duiden wat niet eens zo gemakkelijk 
te duiden is, maar wel aanwezig. Vervuld van de Geest, om te spreken en om te 65 
verstaan. Elkaar te verstaan en dat is al een grote daad van God, een grote daad 
van God in mensen.  
En er zijn meer grote daden, ja, de schepping, de bevrijding van mensen, de 
opwekking van Jesus, Gods gang met de mensheid de tijden door. De woestijn die 
groen wordt, na de sprinkhanenplaag waar Joël het ook over heeft. Zoveel te 70 
noemen, voor ons mensen, door ons mensen. In de taal van onszelf, het wonder van 
de communicatie. Om aan te raken, om geraakt te worden, over grenzen heen. 
Amen.  
 


