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preek 

Gemeente van onze Opgestane Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Zielsverheugend was het om op de morgen na Hemelvaart te zien dat in mijn tuin de 
eerste papaver was gaan bloeien. De klaproos was opengeklapt, een prachtige rode 
bloem. Op de voorkant van de liturgie zien we er één die zich een paar dagen later 
aandiende. De cabaretière Lenette van Dongen is ook dol op klaprozen en noemt ze 
liefkozend 'klapflappers', ze riep vorige zondag, 2 juni uit tot internationale 
klapflapperdag, om deze bloem te eren, die openklapt en dan te flapperen staat in de
wind. 

'Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag', hoorden 
we voorlezen. IIn de NBG-vertaling van 1951 staat: 'En eensklaps kwam er uit de 
hemel een geluid als van een geweldige windvlaag'. Eensklaps, dat typische woord 
uit het Pinksterevangelie, dat door de klaproos in mijn tuin plotsklaps in mijn 
herinnering opkwam. De bloemen in de tuin verkondigen mee. 

En het weer deed dat ook, 'En daar geschiedde haastiglijk uit den hemel een geluid, 
gelijk een geweldigen gedreven wind', zegt de Aloude Statenvertaling. Nou, een 
geweldige gedreven wind, die was er in overmaat de afgelopen dagen. 

Het is bijzonder hoe sommige lieddichters beelden uit de natuur laten 
meeverkondigen in hun liederen. Nikolaj Frederik Severin Grundvig doet het in zijn 
liederen. In een Paaslied dicht hij dat aan de dorens van de rouw lachend de rozen 
openbloeien, en in zijn Pinksterlied, dat we in hertaling zongen vanmorgen, is het 
een wijd open roos die te bloeien staat, als het beeld van een mensenziel die weer 
opademt door de kracht van de Geest, die heel het huis van haar of zijn hart vervult. 

En Tom Naastepad gebruikt ook natuurlijke beelden om zijn intens Bijbelse liederen, 
zoals het beeld van de Boom in het lied Vreugde der Wet, een lied over de Tora. De 
natuur en de Tora spelen een belangrijke rol bij het Pinksterfeest, het joodse 
Wekenfeest. Viel de Opstanding van de Levende samen met het Pesachfeest, feest 
van Uittocht en Bevrijding, zeven maal zeven dagen later is het Wekenfeest,. 

Het oogsten begint in Israël bij het Wekenfeest. De oogst is in Israël over de hele 
lente en zomer verdeeld. Het allereerste dat rijp wordt is de gerst, een aantal weken 
later volgt de tarweoogst. Tegen de herfst worden de druiven en olijven 
binnengehaald: dan is de hele oogst binnen. In Exodus, het Uittochtboek, wordt het 
Wekenfeest voor het eerst genoemd in de Bijbel. De Hebreeuwse naam voor het 
feest is Sjavoeot, 'weken' betekent dat. Dat Grundvig het in zijn Pinksterlied dus heeft
over aardse velden en weiden die groenend wakker gemaakt worden en over graan 
dat is gezaaid in jouw akker, heeft een diep Bijbelse achtergrond. Hij betrekt voluit 
het Wekenfeest bij zijn Pinksterlied. 



En Naastepad betrekt voluit het Aloude Testament bij zijn lied over de Tora, en ook 
dat hoort bij Pinksteren. In het Jodendom is Pinksteren het feest van de wetgeving 
geworden, en er wordt verwezen naar het Feest van de Wetgeving dat Israël vierde 
bij de Sinaï, waar de Tien Woorden van de Eeuwige aan de mensenhanden van 
Mozes gegeven werden. Vandaar dus de keuze om vandaag op de plaats waar we 
meestal het kyrie bidden en het gloria zingen, een gebed om vergeving en 
vernieuwing te bidden, een verbondsvernieuwing en daarna een lied over de Tora te 
zingen. 

Dat lied, de eerste in de bundel verzamelde Naastepadliederen, is mij zeer dierbaar. 
Het kwam tot me in januari 2010, toen een best strenge winterse periode, niet alleen 
letterlijk maar ook zeker als beeld voor hoe mijn leven er toen uitzag. Diep trof me 
toen de regel: Niemand komt door dit seizoen,/ van de neergang tot het einde./ Maar 
God maakt zijn boom weer groen,/ Hij geeft bloesem in de lente. Een troostrijke, 
bemoedigende en zielsdiepe regel, die zo treffend weergeeft in welk seizoen van je 
leven je terecht kunt zijn gekomen en dat je misschien denkt dat je daar nooit meer 
uitkomt, maar dat er dan toch nieuw leven mogelijk blijkt, dat als van God gegeven 
voelt. En zo dan dus ook de gave van de Geest, die eensklaps als een geweldige 
gedreven wind het huis vervulde van Jezus' leerlingen, zijn vrienden, toen hun 
gemoed in nevelen gehuld was en dat niet van te veel zoete wijn waar ze later van 
verdacht werden, maar van rouw, omdat ze Jezus misten, Hij die naar de hemel 
gevaren was. Nevel, dat woord krijg je als je het woord leven omdraait. Nevel, mist, 
geen uitzicht, seizoen van neergang tot einde, allemaal natuurlijke beelden om aan 
te duiden wat geen leven is, wat niet leefbaar genoemd kan worden. 

Maar leven, voluit leven, wordt dan toch
teruggegeven. Dat vierden we met Pasen met
de Opstanding: het leven brak door aard en
steen,/ uit alle wonderen om u heen/ spreekt
dat God heeft gesproken. En we vieren het
met Pinksteren: Herboren mens, hier is jouw
nieuwe hoop:/ Gods heerlijkheid staat te
bloeien. 

De natuur, het weer, ze verkondigen méé.
Bloemen, ze verkondigen méé, zoals de
zeven rode rozen in de schikking, verwijzend
naar de Wijd open roos die te bloeien staat uit
het lied Zielskracht van Pinksteren. En dan
zeven: de zeven gaven van de Geest:
wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht,
wetenschap en ontzag. En dan de gloriosa:
verwijzend naar de uitstorting van de Heilige
Geest en de hedera naar de eeuwige trouw
van onze God. Het feest van de wetgeving
klinkt er in mee: ook de vernieuwing van een
trouwverbond en wel zo intens dat het volk
daarbij gezien wordt als een bruid van de
Eeuwige, die hun trouwbeloften vernieuwen. 



De natuur verkondigt méé en kan ons beeldend inspireren. Zoals ook die geweldige 
gedreven wind, waar Handelingen het over heeft, en waar Naastepad over dicht. 
'Gelijk als van eenen geweldige, gedreven wind' zegt Lucas in zijn Pinksterverhaal in 
Handelingen. Het is een beeld dat verwijst naar een diepere werkelijkheid, namelijk 
dat de kracht van God, en in dit geval de Zielskracht van Pinksteren ons kan raken 
en opnieuw in beweging zetten, dat de Levenswekkende kracht van de Eeuwige zich
aan kan dienen, ook onverwacht, ook eensklaps. 

Wij leven in een tijd waarin ons mensen veel wordt aangereikt aan inspirerend en 
spiritueel materiaal dat ons vertelt dat we levenswekkende krachten in onszelf 
kunnen vinden. En zeker zit daar veel in, wij mensen hebben veel meer 
mogelijkheden dan wij vaak denken en vooral: dan wij vaak over onszelf denken. Er 
kan veel gewonnen worden als wij aandachtiger en mindfuller leven, als wij ook 
milder en liever naar onszelf kijken en onze eigen innerlijke schoonheid omarmen. 

Maar in ons eentje komen we er niet, of zoals iemand treffend en doorleefd zei: 'Ik 
kan mezelf niet aan mijn eigen haren uit het moeras trekken'. Daarom is het fijn en 
goed en belangrijk dat er gemeenschappen zijn, een gemeenschap zoals een 
gemeente, een kerk bijvoorbeeld, geboren met Pinksteren: van harte gefeliciteerd 
dus ook met onze verjaardag vandaag! Pinksteren was het feest van samen, waarin 
de Geest van God állen inspireerde en allen in de vervoering van het enthousiasme 
meekwamen. Zielsverheugend!

De zielkracht van Pinksteren komt naar ons toe, die wordt ons aangereikt, uit de 
hemel, door God. God is het die de Tora aanreikte en in mensenhanden gaf om het 
leven vorm te kunnen geven, het gezamenlijke leven, het ging om een volk. God is 
het die zijn gestorven Zoon uit de dood opwekte, een opstanding waarin wij 
betrokken worden. God is het die zijn Heilige Geest uitstortte en de harten en huizen 
vervulde. Zoals een akker waar graan in gezaaid wordt niet tot groei, bloei en oogst 
kan komen zonder het hemelwater dat haar beregend, zo komen wijzelf en uit 
onszelf niet door het winterseizoen van de neergang tot het einde. Maar Gód maakt 
zijn boom weer groen,/  Híj geeft bloesem in de lente./  Want de Zoon heeft zich 
gebukt,/  deze boom geeft goede vrucht. 

En zo mag je herboren worden, mensenkind, hier is jouw nieuwe hoop: Het is Gods 
heerlijkheid die te bloeien staat als een wijd open roos, die kon groeien als een 
levensboom, die geworteld is in Hem die leeft en jouw zielskracht is!

Amen 


