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Gelezen: Handelingen 2:1-13 
Titel: Vol. 5 
“Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over”, zomaar een uitdrukking 
die zeker slaat op Pinksteren. Want Pinksteren is in ieder geval een feest van de 
taal. Leerlingen van Jesus worden op Pinksteren apostelen, in de zin dat ze 
boodschappers worden, boodschappers van het goede nieuws dat God met mensen 
is en dat leven sterker is dan de dood en liefde sterker dan de dood.  10 
“Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over”. De apostelen spreken 
verschillende talen, ik krijg het gevoel dat ze door elkaar praten en toch verstaat 
ieder hen in de eigen taal, de taal waarin ze zijn geboren. Vol zijn ze en de 
communicatie is vol, vol vuur, zoals de evangelist Lucas het zegt. Als het ware zijn er 
vuurtongen op hun hoofd, in vuur en vlam dus deze apostelen, enthousiasme.  15 
Het is vol, de mensen in Jeruzalem verzamelen zich bij het huis, de ruimte bij het 
huis raakt vol, in dit geval waarschijnlijk geen anderhalve meter afstand, het wordt 
druk en dat mag ook. Vol, vol van taal en vol van volken. Want de volken die 
genoemd worden, het zijn er heel wat en samen vormen ze het romeinse rijk van die 
tijd. Het hele romeinse rijk, het staat symbool voor de beschaafde wereld zoals het 20 
gedacht werd in die tijd. En dat romeinse rijk wordt ook genoemd in het overbekende 
verhaal van de geboorte van Jesus, bijna aan het begin van het evangelie naar 
Lucas. Het boek Handelingen, het tweede boek van Lucas, eindigt in Rome. Alsof de 
cirkel rond is, een volle cirkel, de hele wereld er bij betrokken, alle talen die gehoord 
worden, tongen als van vuur die zich verspreiden in een eenheid in verscheidenheid, 25 
bij elkaar gebracht door de Geest van God. Vol van vuur, vol in de taal, de talen.  
En er is begrip, bij de meesten dan. Er zijn er ook die denken en veronderstellen dat 
de apostelen dronken zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet begrijp. Als iemand 
vol vuur spreekt en je kunt de man of vrouw ook verstaan, zelfs in je eigen taal, de 
taal waarin je geboren bent, zoals zij het noemen….zo iemand kan toch niet dronken 30 
zijn. Toegegeven, het spreken van bijvoorbeeld de Franse taal gaat soms 
gemakkelijker na een glaasje wijn, maar als je echt dronken bent, volgens mij ben je 
dan niet goed te verstaan met je dubbele tong. Dus ik begrijp dit niet helemaal, wel 
lees ik in de Griekse tekst dat het woord voor dronken-zijn ook vertaald kan worden 
met “vol-zijn”. Dat dan weer wel.  35 
Het is dus een vol verhaal, dit pinksterfeest dat valt op het wekenfeest in de Joodse 
kalender. Het wekenfeest is het feest van de eerste oogst en de komst van de heilige 
Geest is ook een soort oogst. Misschien niet de eerste in de geschiedenis van het 
heil, maar wel een oogst die bij mensen komt en mensen vervuld, vol maakt, zoals in 
dit verhaal.  40 
En wat doet dit verhaal met ons, wat doet het met jou, in onze tijd, in deze tijd? Onze 
wereld is ook vol, vol van woorden, vol van talen, gesproken talen, geschreven talen, 
lichaamstaal, begrijpen naast onbegrip. Soms willen mensen elkaar ook niet 
begrijpen, leggen ze woorden steevast uit als fakenews, nepnieuws en ze twitteren 
elkaar de tent uit. Soms willen mensen niet horen dat God met ze is en dat liefde 45 
sterker is dan de dood. En wie dan zegt dat leven sterker is dan de dood, die wordt 
weggezet als iemand die onzin uitkraamt en misschien wel dronken is. De lijn van 
God in deze wereld is niet zichtbaar voor iedereen, de Geest van God heeft het 



volgens mij niet altijd gemakkelijk, wij mensen zijn soms doof voor het goede nieuws. 
Alsof het goede nieuws te veel is, te vol om te horen, om te aanvaarden. Als er 50 
gezegd wordt dat er misschien een vaccin is voor de ziekte die op dit moment de 
wereld vult, dan kan het moeilijk zijn om dat te geloven, dat goede nieuws. Misschien 
zijn we bang blij gemaakt te worden met een dode mus.  
En toch…..op deze pinksterdag is er het begin van de kerk. En dan is dat niet de 
kerk in een gebouw, nee, deze kerk is buiten, bij een huis, buiten het huis. Deze kerk 55 
is buiten, in de wereld, in dat hele romeinse rijk. In de wereld aanwezig met goede 
woorden, het goede nieuws dat er genade is en dat God zich voor altijd verbindt met 
mensen. Het goede nieuws dat er toekomst is en dat er altijd weer een weg is, een 
weg door de tijd. Het goede nieuws is ook dat er na deze tijd een andere tijd zal zijn. 
Een tijd om elkaar weer aan te raken om maar iets te noemen. Dat goede nieuws 60 
mag klinken in de kerk, binnen deze muren, maar ook in de ruimte in de wereld 
buiten deze muren, buiten elke muur. En overal waar goed nieuws klinkt en geloofd 
wordt, al is het dan niet door iedereen, overal waar goed nieuws klinkt daar is kerk. 
Zelfs al wordt de naam van God niet genoemd, en klinkt het woord “God”  niet, dan 
nog, een ongenoemde en onzichtbare kerk aanwezig om te horen en te verstaan. 65 
Een volle wereld ontstaat daarmee, vol van hoop, liefde en geloof in het goede.  
Kerk in de wereld, buiten muren, om vol te zijn, vervuld op een positieve manier. Zo 
mag dit verhaal naar ons toekomen, als verhaal van heden en toekomst. Om vol te 
zijn, vol van begrip, vol van taal, vol van weten. Kerk buiten de muren, in dit weekend 
zijn er jongeren van onze gemeente die een nacht buiten doorbrengen in een doos of 70 
zo in solidariteit met dakloze kinderen in deze wereld. Die nacht buiten is ook kerk 
buiten de muren.  
De heilige Geest kwam bij de leerlingen in een bijzondere tijd, de heilige Geest komt 
in elke tijd en ook in onze tijd. Zodat wij volstromen met levensadem, en lachen, 
juichen, weten, eindelijk geboren. Zodat wij volstromen met levensadem en zingen, 75 
uit volle borst, eindelijk geboren. Ja, ook zingen, nu even niet hardop en niet dicht bij 
elkaar maar na deze tijd komt een andere tijd.  
Wij stromen vol met levensadem, en zijn zo mens, mens in Gods ogen, op elk feest, 
in elke tijd, op elke dag. Pinksteren is dat de kerk buiten is, buiten muren, pinksteren 
is het elke dag, elke dag een feest van de oogst, een tijd vol oogstdagen,  omdat elke 80 
dag een dag is van het leven, een dag om lief te hebben, om medemens te zien en 
om elkaar te begrijpen. In alle volheid, het zal zijn. Amen 
 


