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Gemeente van onze Heer Jesus Christus, beminde gelovigen. 
Hoe verschillend wij als mensen ook mogen zijn, wij hebben veel gemeenschappelijk. 
Wij zijn geboren. En wij hebben taal, wij zijn geboren in een moedertaal, de taal die 
we als eerste hebben gehoord. Een taal die niet alleen bestond uit woorden en 10 
klanken, maar ook uit lichamelijk contact, handen die ons droegen, een lichaam dat 
ons warmte gaf, de mens die ons te drinken gaf. En die woorden tegen ons sprak. 
Niet dat we dat nog kunnen herinneren, denk ik, maar ons lichaam weet dat nog wel. 
De moedertaal. 
En dan zijn er in Jeruzalem mensen bij elkaar, vrome joden, zoals de evangelist 15 
Lucas het ons zegt, vrome joden afkomstig uit allerlei landen, een hele lijst. En zij 
horen de leerlingen spreken in hun moedertaal, in de taal die ze van hun moeder 
hebben gehoord en geleerd. Een groot gebeuren, communicatie van hart tot hart, 
horen en verstaan in de moedertaal. Zij spreken met woorden, niet met de 
lichaamstaal van de moeder, maar hun woorden zijn wel de woorden van de 20 
moedertaal, van hart tot hart, zo spreken zij over de grote daden van God.  
De grote daden van God, welke dat zijn worden in dit gedeelte niet genoemd, maar 
er is veel te noemen. Het leven van Jesus, zijn weg door de wereld, de woorden die 
hij sprak, de levensweg van lijden sterven en opstaan. Veel is er te noemen, de 
geschapen aarde, met woorden met taal geschapen. “Er moet licht zijn”, zo sprak 25 
God en het woord schiep het licht. God sprak met Mozes die het volk moest 
bevrijden uit Egype en het woord, de taal, heeft hen mede bevrijd. En zo is er zoveel 
te noemen. Grote daden van God en één van die daden is de taal, het scheppen van 
taal. Taal om elkaar te begrijpen, om elkaar te troosten, om vrede te stichten, om 
recht te doen. Ik weet heel goed dat taal ook vernietigend kan zijn, en kan 30 
kapotmaken, maar taal als één van de grote daden van God is taal die schept en 
recht doet. 
Communicatie, het feest van de Geest, het feest van de Geest die uitgestort wordt op 
mensen in taal en in vuur, tongen als van vuur, en in volheid. Want het huis wordt 
vol, de leerlingen raken vol en degenen die het horen raken vol. En zij komen uit alle 35 
mogelijke landen. Hoe lang ze al in Jeruzalem zijn, dat weten we niet, maar ze 
komen uit alle mogelijke landen. Het hele romeinse rijk van die dagen is door hen 
vertegenwoordigd, het hele romeinse rijk wat zo ongeveer de hele bekende aarde 
was. Een prachtige volheid, deze Geest van God vervult mensen, vervult mensen 
wereldwijd. Zoals de wind waait waarheen zij wil en zich niet tegen laat houden, 40 
zoals het geluid van de wind hoorbaar is in de hele stad, zo vult de Geest van God 
mensen over heel de aarde en laat zich niet tegen houden.  
De hele aarde en in principe alle mensen, alle gelovigen worden aangeraakt. Het 
maakt dan niet uit of je Rooms-Katholiek of protestants bent, de Geest inspireert alle 
leerlingen, de Geest spreekt alle talen, de Geest blaast alle mensen aan. Blaast aan, 45 
blaast in, zoals Jesus blaast op zijn leerlingen. Jesus blaast op zijn leerlingen en dat 
is zelfs een soort omhoogblazen, alsof de leerlingen in zekere zin opgetild worden. 
Opgetild, alsof de hemel en de aarde elkaar naderen. Hé, en dat komt ook voor bij 
het kerstverhaal van de evangelist Lucas. In het lied van de engelen komen hemel 



en aarde dichtbij elkaar. En in het paasverhaal van Lucas zijn er mannen in stralende 50 
gewaden, engelen, in het graf die vertellen van de opgestane. In het paasverhaal 
raken hemel en aarde elkaar ook. En in het pinkstergebeuren is dat net zo. Hemel en 
aarde raken elkaar en het gaat om alle mensen, het gaat om de hele aarde.  
Oké, in deze tijd dus dit verhaal. 
In deze tijd, waarin we horen van onvrede. In deze tijd waarin we regelmatig merken 55 
dat communicatie niet goed gaat. In deze tijd waarin we regelmatig merken dat taal 
niet doet wat het moet doen. In deze tijd waarin woorden als messen in het rond 
kunnen vliegen, in deze tijd die daarin lijkt op elke tijd, elke tijd kent onvrede en wat 
al niet meer. Elke tijd en elke samenleving kent onvrede en ontaal. En elke tijd kent 
dit verhaal, als tegenbeweging, als tegendans, als tegenvuur, als tegentaal. Elke tijd 60 
en ook onze tijd mag het horen en het weten, dat de onvrede het laatste niet is, dat 
miscommunicatie het laatste niet is, dat gescheidenheid en elkaar belasteren het 
laatste niet is. Maar dat de hemel en de aarde elkaar raken en daarmee mensen 
raken, mensen enthousiast maken, mensen als het ware optillen. 
Feest van God en mensen, dat is pinksteren, de geboorte van de kerk. Feest van 65 
God en mensen, als belofte van vrede op aarde, als teken van vrede op aarde. Als 
teken van wijsheid, inzicht en weten van wat is en van wat zal komen. Wij zijn niet 
alleen, wij zijn met elkaar, en God is met mensen. 
Toen we werden geboren was daar de warmte, was daar de moedertaal, de taal die 
misschien ook onze laatste taal zal zijn. De moedertaal die we nooit vergeten en 70 
waarin we verstaan, van hart tot hart verstaan. Een grote daad van God, één van de 
vele. En wij, wij mogen antwoorden, in een dans, een dans met woorden, een dans 
met zang en muziek. En onze antwoorden zijn ook grote daden, zelfs grote daden 
van God. Leve het feest van God en mensen, vrede op aarde in de naam van de 
vader, de zoon en de heilige Geest. Amen.  75 
 


