
H O O F D A R T I K E L

Het ging er over, vorig jaar met Pinksteren, met mijn oom Rein 
in het hospice in Hoogeveen, waar hij was opgenomen. Het 
ging over taal en 'ons' dialect, hoe sprak je je ouders aan in je 
‘moederstaal’? Met u en uw? Met jij en jouw? Met joe en joen! 
En zij spraken ons aan met ‘doe’ en ‘dien’. Het was zo'n mooi 
gesprek, zo nabij en vertrouwd, je snapt elkaar even helemaal. 
De conversaties met mijn oom waren altijd heel bijzonder. Hij 
kon niet praten, maar maakte met korte geschreven zinnen of 
steekwoorden heel duidelijk wat hij bedoelde. En we verston-
den elkaar. 

Het ging er over, over taal en dialect, met twee mensen, die 
zo sensitief zijn als het over geloofstaal gaat. Hij vroeg me of 
ik dominee Anne van der Meiden nog mee had gemaakt bij 
een Pinksterviering in het Openluchttheater in Hertme. Ja, één 
keer, zijn laatste keer, in 2009. En zij zei: ‘Weet je nog wat hij zei 
over die “vuurvlämkes”?’ Ja, nou en of! Zo mooi: ‘En ze kregen 
tongen te zeen dee zo te zeen vuurvlämkes leken. Dee ver-
deelden zich en op elkeen van eer gung der ene zitten’ (Hande-
lingen 2: 3, Biebel in de Twentse Sproake, zíjn vertaling). In zijn 
preek zei ds. Van der Meiden toen: 'We mogen bij elkaar die 
'vuurvlämkes' niet 'oet-poestn', want dat is een zonde tegen de 
Heilige Geest'. En zo is het maar net.

Ieder van ons heeft een ‘vuurvlämke’, op ieder van ons is er 
'der ene' gaan zitten. En precies dat 'vlämke' past bij ons, want 
ieder van ons heeft een andere, compleet eigen manier van 
het ontvangen van geloof, hoop en liefde. En niemand van 
ons heeft het recht dat vlammetje bij de ander uit te blazen. 

Want dat zou betekenen dan we oordelen over elkaar, dat we 
de 'taal', de moedertaal van het geloof van de ander zouden 
minachten, veroordelen. Zonde tegen de Heilige Geest is dat! 

In 2019 was op Pinkstermorgen tijdens de dienst een papaver 
in mijn tuin opengeklapt. De cabaretière Lenette van Dongen 
noemt ze ‘klapflappers’, een mooie liefkozende benaming. In 
de aanloop naar Pinksteren 2020 keek ik steeds of de klapflap-
per ook dat jaar met Pinksteren zou bloeien. Maar bloei kun je 
niet afdwingen. En Pinksteren is niet altijd op het zelfde mo-
ment in het voorjaar, en de natuur is de ene keer ‘sneller’ dan 
de andere keer. Wel zag ik op de Pinkstermorgen van 2020 tot 
mijn grote verrassing dat de Kniphofia was gaan bloeien en 
wel met zeven (ja, écht zeven!) bloemen tegelijk. Als vuurvlam-
men, ‘vuurvlämkes’ in zevenvoud, naar de zeven gaven van de 
Geest.  Gaandeweg de zomer kwamen er steeds meer bloe-
men bij, tot in oktober. Een mooi beeld van de Geest die zich 
verspreid heeft door de tijd, en Haar weg heeft gevonden naar 
een ieder van ons.  

Maar herkennen we die ‘vlämkes’ bij elkaar en waarderen wij 
die in hun eigen en unieke waarde? Verstaan wij elkaars in-
nerlijke licht, elkaars drijfveren? Verstaan we die als waardevol 
en heilig? Of veroordelen wij het Licht in de ander, omdat de 
ander andere overtuigingen heeft, andere uitingen, andere ri-
tuelen, andere gewoonten? 

Wij mensen spreken allemaal verschillende talen. Dat wil het 
Pinksterverhaal ons vertellen en wanneer de Heilige Geest is 
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uitgestort verstaat iedereen elkaar. En dan komt die opsom-
ming van afkomsten met al hun eigen talen: ‘Parten, Meden, 
Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappado-
cië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en 
de omgeving van Cyrene in Libië, Joden uit Rome, Joden en 
proselieten, mensen uit Kreta en Arabië: wij allen horen hen in 
onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ (Handelingen 
2:9-11). Altijd als deze woorden op Pinkstermorgen worden 
voorgelezen, krijg ik dat typische Pinkstergevoel dat ik als kind 
al had. Deze woorden hóren bij de Pinkstermorgen. 

De Geest verbindt al deze anderstaligen en doet hen elkaar 
verstaan. Waarmee dat bizarre verhaal over de Toren van Ba-
bel met die grootse Spraakverwarring (vaak de Oudtestamen-
tische lezing van Pinksteren), als het ware ‘omgekeerd’ wordt. 
Wat verdeeld was wordt één, in een taal die alle onderscheiden 
talen als het ware overstijgt. 

Wij leven in een tijd van grote Spraakverwarring. Ook al spreek 
je dezelfde taal, het Nederlands bijvoorbeeld, dan zegt dat niet 
dat je elkaar verstaat. Wij kunnen ‘goed’ langs elkaar heen pra-
ten, en dat brengt geen goeds. In een tijd dat het vaak gaat 
over communicatie –dat lijkt een toverwoord- wordt er vaak 
uitermate slecht gecommuniceerd. Vooral in de letterlijke zin 
van dat woord, want communiceren betekent: ‘met elkaar in 
contact treden’ of ‘bijéén brengen.’  De Heilige Geest bracht 
al die verschillend-taligen ‘bijéén’. ‘Maakt één wat is verdeeld’, 
zegt een mooi Oosterhuislied over de Geest. 

Verdeeldheid en Spraakverwarring is er alom en zo lijkt het, in 
toenemende mate. In gezinnen, families. Op werkvloeren. In 
groepen, zelfs vriendengroepen. Binnen kerken en tussen ker-
ken. In de politiek, de laatste tijd in beangstigende mate. 

Kortgeleden, na de zoveelste vertrouwenscrisis in Den Haag 
rispte er een woord op dat ik nog nooit eerder had gehoord. 
Dat is het woord ‘sensibiliseren’. Letterlijk betekent het: ‘gevoe-
lig of gevoeliger maken.’ Of: ‘iemand tot bezinning of tot rede 
brengen.’ Maar het lijkt in dit geval meer op ‘temmen’. In de 
praktijk is het woord ‘sensibiliseren’ een verhullende term om 
te zeggen dat iemand op moet houden zo kritisch te zijn en 
dus feitelijk dat hij zijn mond moet houden en niet zo onge-
zellig moet doen. Het tot een paar dagen geleden vrijwel on-
bekende woord is inmiddels ‘trending topic’ op sociale media. 

Een voorstel voor het Pinksterfeest dat er aankomt: laten wij 
ons door de Heilige Geest laten sensibiliseren in de ware zin 
van dat woord. Laten wij ons gevoelig en gevoeliger laten 
maken door de zachte kracht van de Geest die ons wil ver-
binden in al onze diversiteit, in al onze nuances waarmee wij 
onze unieke Vuurvlämkes toebedeeld hebben gekregen van 
de Schepper en laten wij ons openen voor elkaar, om elkaar te 
verstaan, ten diepste te verstaan!

ds. Johan Meijer  
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