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Bij Handelingen 2:1-13; 

Begin

Waar is God? Waar kun je iets van hem vinden? Het zijn de vragen die mensen altijd al

hebben beziggehouden: waar is God? Het is vrees ik, ook een vraag die typisch is voor deze

tijd.  Waar  is  God in deze wereld die  zo ingewikkeld is  geworden? De wereld waaruit  er

zoveel op ons afkomt? De wereld in de greep van de corona-besmettingen?

Laten we niet denken dat die vragen alleen van nu zijn; dat is beslist niet zo. In elk

tijdsgewricht moeten mensen opnieuw de antwoorden op die vragen vinden. 

De dag van het pinksterfeest: tekens van God

Waar is God? Ik denk dat de leerlingen van Jezus zich die vraag ook wel hebben gesteld. Ze

zijn bij elkaar, en Jezus is er niet meer bij. Alles wat er gebeurd is op het paasfeest en in de

weken erna zit ze nog vers in het geheugen: de schrik, de verwondering, en de verbazing.

Sterven en opstaan, die grote, onbegrijpelijke dingen hebben ze meegemaakt. En nu is Jezus

niet meer bij hen. 

Daar zitten ze dan, en de vraag is natuurlijk, hoe verder? Hoe doe je dat, leven als

volgeling van Jezus, nu hij er niet meer bij is? En waar is God eigenlijk, de God van wie Jezus

zo vol was? 



Plotseling, zo schrijft Lucas, plotseling geschiedde er het geluid van een geweldige windvlaag

dat het gehele huis waar ze waren, vulde. En er verschenen een soort vlammen als van vuur

die zich verdeelden, en zich op ieder van hen zette.

Er klinkt het geluid van een windvlaag, en mensen zien vlammen als van vuur. Wind

en vuur,  wat  gebeurt  daar  nou toch,  denk je  dan.  Hoe moeten  we die  wind en dat  vuur

verstaan; wat hebben ze te betekenen? 

Lucas, de evangelist die ook het boek Handelingen schreef, gebruikt die woorden niet

zomaar. In het verhaal dat hij ons wil vertellen, spreekt hij geen dagelijkse taal. Hij vertelt zijn

verhaal in de tale Kanaans, de taal die wordt gesproken in van de oude verhalen over God en

zijn volk. 

En voor wie de tale Kanaans verstaat, wie die taal spreekt, roepen wind en vuur een

heleboel  gedachten  op  aan  die  oude verhalen.  Het  is  in  het  vuur  dat  God verschijnt  aan

Mozes, in de brandende braamstruik. Als het volk Israel in de Sinai is, verschijnt God aan de

mensen, in vuur. En in een vuurkolom trekt hij voor de mensen uit, als ze weggaan uit Egypte,

naar het beloofde land. 

Wanneer  mensen  vertellen  hoe  dat  is  wanneer  God verschijnt,  en  wanneer  zij  de

aanwezigheid van God ervaren, dan gaat het vaak over vuur. Vlammen als van vuur, teken

van de aanwezigheid van God.

En het geluid van de wind, ook dat heeft Lucas niet zelf bedacht. Was het niet op de

Horeb, dat  God verscheen aan Elia,  in suizen van de wind, in  het suizen van een zachte

koelte? Wind en vuur, het zijn de woorden uit de traditie die Lucas gebruikt om uit te leggen

wat de leerlingen van Jezus, en de mensen die erbij zijn, ervaren: het zijn de tekens van de

nabijheid van God. 

God is in de wind en in het vuur: wat betekent dat?

Een  windvlaag,  teken  van  Gods  nabijheid.  De  aanwezigheid  van  God,  ervaren  als  een

windvlaag.  Wind  is  verfrissend,  wind  zet  de  zaak  in  beweging.  Maar  de  wind  is  ook

ongrijpbaar. Wind, daar kun je niet over beschikken, je kunt de wind niet vangen, niet sturen,

niet oproepen of afremmen. 

De wind waait waarheen zij wil. Zo is het blijkbaar met God. Gods aanwezigheid is als

een frisse wind, en laat de dingen er anders uitzien. Maar Gods geest is ook ongrijpbaar, je

kunt  er  niet  over  beschikken.  De  aanwezigheid  van  God  kun  je  niet  oproepen,  en  niet

afdwingen. 



Het is geen wonder dat mensen soms de ervaring kunnen hebben dat God verdwenen is, dat

hij afwezig is. Dat heeft alles te maken met de ongrijpbaarheid van God. Mensen vinden het

plezierig om de zaken in hand te hebben, om de zaken naar hun hand te zetten. Met God is dat

niet anders: mensen zouden graag God binnen handbereik hebben, willen regelen waar God

is, en wat hij moet doen. 

Maar als God niet is waar wij hem zoeken, moeten wij dan concluderen dat hij niet

bestaat? Ik denk dat het beter is om te concluderen dat God anders is dan dat wij denken.

Lucas  komt  met  dat  beeld  van  de  windvlaag:  ongrijpbaar,  niet  te  voorspellen,  niet  af  te

dwingen of te sturen, maar altijd aanwezig. Vroeg of laat zal de wind van de geest opsteken. 

En als de wind dan opsteekt, worden mensen geraakt. Ze staan in vuur en vlam, ze

worden aangestoken,  aanstekelijk  zijn  mensen voor  elkaar.  Zoals  vuur  mensen verwarmt,

verwarmt de aanwezigheid van God mensen. Zij raken geïnspireerd, en komen in beweging.

Zoals op de pinksterochtend in Jeruzalem. Allen werden vervuld van heilige geest,

schrijft Lucas, en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals de geest hen

ingaf.  De  leerlingen  spreken  over  hoop  en  verlangen;  over  bevrijding  en  verlossing.  De

leerlingen spreken de taal van dromen, van visioenen; ze spreken de taal van het hart. De

leerlingen spreken over dingen die in ieder mens leven; bij sommige mensen heel direct en

concreet; bij anderen diep weggestopt, maar toch.

En iedereen verstaat hen. De mensen begrijpen het, de mensen begrijpen elkaar. De

verdeeldheid  en  de  gebrokenheid  voor  een  moment  verdwenen.  Een  moment  begrijpen

mensen elkaar en vallen de scheidsmuren weg. Dat had geen mens kunnen bedenken, dat dat

ook nog kon.

Besluit

Heilige Geest, het is de aanwezigheid van God, het is God zelf die onder mensen woont en

werkzaam is. De geest, dat is, wat mensen raakt en enthousiast maakt in beweging zet. Heilige

geest is als de wind, die alles verfrist en in beweging zet. Ze is als een vuur dat mensen

verwarmt en aanstekelijk maakt voor elkaar.

De geest is werkzaam in mensen, daar waar mensen dat verwachten en er vurig op

hopen. De geest is werkzaam, in grote dingen, maar net zo goed en misschien wel meer in het

kleine onaanzienlijke; hij hangt boven al het zuchten en zoeken en stamelen van mensen. 

Het enige wat van mensen verwacht wordt, dat zijn open ogen en open oren; een open

hart om Gods Geest te ontvangen.



Gebeden

U danken wij, trouwe God,

voor het vuur van deze dag; voor de liefde waarmee gij ons wilt omringen;

voor de hoop en de verwachting die Gij in ons wakker roept, keer op keer.

Op deze dag bidden wij voor uw wereld waar de spraakverwarring hoogtij viert;

volkeren elkaar niet verstaan maar bedreigen en bestrijden,

dat er taal gesproken wordt van het hart,

woorden van verzoening en erbarmen, van eensgezindheid.

Op deze dag bidden wij voor elkaar, in deze vreemde weken 

waarin de beheersing van de corona-uitbraak ons dagelijks leven bepaalt. 

We bidden voor jonge mensen, 

Die de nabijheid van hun vrienden missen en zich alleen voelen, 

Voor scholieren die problemen ondervinden in hun opleiding,

Voor jongeren van wie de vrijheid zo ingeperkt is. 

We bidden voor wie kwetsbaar is, door ouderdom of door een broze gezondheid, 

Voor wie ziek is, en alleen, 

Voor wie in verpleeghuizen verblijven, van wie het leven zo beperkt is.

Op deze dag bidden wij 

Om geloof in de toekomst, 

Om hoop op een goede aarde.

onbevangen blijdschap, plezier waar wij allen in delen;

laat ons leven op de adem van uw stem; vernieuw ons leven. 


