
Pinksteren 2016: Gods Geest geeft kleur aan mens en wereld 

Het vredige en verenigd Europa is verdeeld, al enkele jaren is er discussie over de hulp aan 

de armere Zuid-Europese landen, met name het kwetsbare Griekenland. Mag er met 

Oekraïne wel of niet een associatieverdrag gesloten worden? Hoe gaan we om met de 

vluchtelingenstroom uit Syrië en Afrika? Zijn we allen bereid naar rato vluchtelingen op te 

nemen, zoals is afgesproken? En heeft de president van Turkije ons in de greep en moeten 

we voor zijn lange arm vrezen wanneer onze vrijheid van meningsuiting in het geding is? Zo 

uitte de onlangs in Turkije aangeklaagde Nederlands-Turkse journaliste Ebru Umar, dat we 

niet beseffen dat de invloed van de Turken groter en bedreigender is dan we zelf in de gaten 

hebben. Stonden we in de Middeleeuwen voor de poorten van Wenen, nu zijn ze 

doorgedrongen tot in de kern van de hele Europese samenleving en kunnen ze met hun 

clicklijn een bedreiging vormen voor onze westerse vrijheid en verworvenheden. 

Wat heeft onze vrijheid en ons ideaal naar een vreedzame en welvarende wereld, herrijzend 

uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog, ons opgeleverd? Ja, het heeft ons welvaart 

en vrijheid gebracht, het heeft ons gemaakt tot wereldburgers, een open samenleving 

waarin mensen vanuit allerlei culturen en religies welkom waren en een nieuw bestaan 

mochten opbouwen. Zo is langzamerhand een multi-culturele samenleving ontstaan, is het 

landschap van Nederland, van Twente, ja, ook van Dinkelland verkleurd. Je ziet het op de 

voetbalvelden en in de winkelstraat hoor je niet alleen meer Nederlands, Twents, of Duits 

spreken, maar ook Turks, Marokkaans, Arabisch, Engels, Chinees, Eritrees, en noem maar 

op. Het is de oogst van een welvarend continent dat zich in vrijheid heeft kunnen 

ontwikkelen. Terwijl onze vertrouwde kerken steeds meer onder druk komen te staan, vele 

zijn al verdwenen, verrijzen er moskeeën en andere gebedshuizen. En juist nu, zouden we 

moeten oogsten van al die diverse levensstijlen en culturen, gaven en talenten die de diverse 

mensen naar hier hebben meegebracht. Maar we merken dat we elkaar steeds minder goed 

begrijpen, steeds minder begrip kunnen opbrengen voor elkaar en dat er steeds meer 

spanningen ontstaan. Het lijkt wel op het Jeruzalem in de dagen van de apostelen, dat was 

ook een multi-culturele stad, waar mensen hun toevlucht hadden gevonden om een nieuw 

bestaan op te bouwen. De stad kende veel vluchtelingen die ergens waren geboren in Syrië, 

Iran of Irak, of in Rome, we horen ze Lucas noemen in de Eerste Lezing. Ieder had zijn eigen 

gewoontes en levensstijl meegenomen en sprak zijn eigen taal, en dat gaf spanningen in de 

schilderswijk van Jeruzalem. Maar niet alleen op straat, ook de kerk in die dagen kende 

hetzelfde probleem, niet voor niets zaten de apostelen bijeen op de vijftigste dag na Pasen, 

waarop de Joden Pinksteren vieren, de gave van de Wet. En juist dan, midden in de 

multiculturele wijk begint het, begint de Heilige geest haar werk te doen. Vanuit dat ene 

kleine kamertje waarin de apostelen zaten, waait ze uit over de hele buurt. Ze spreekt elke 



mens in het hart aan, in de taal waarin ze zijn opgegroeid. En ze verstaan de boodschap van 

liefde, ieder in zijn eigen taal. 

Pinksteren gebeurt daar waar mensen, die de Bijbel als hun eigen taal beschouwen, als hun 

eigen bezit, plotseling anderen horen spreken over vrede, gerechtigheid, of wanneer 

kerkelijke mensen, anderen, die nog nooit een kerk van binnen hebben gezien, horen praten 

over eerbied voor de schepping, over eerbied voor de medemens. Pinksteren gebeurt daar 

waar wij gelovigen, Europeanen, ook mensen vanuit andere culturen en religies, een taal 

horen spreken die ook de onze blijkt te zijn. Pinksteren gebeurt wanneer je in contact met 

vreemdelingen hoort en ervaart, dat wij dezelfde zorgen delen, dezelfde waarden 

verdedigen en nastreven, zich inzetten voor vrede en wij zien dat ook zij op dezelfde manier 

zorg dragen voor hun medemens. 

Pinksteren is het feest van de oogst, de oogst van alle verschillen tussen mensen, culturen 

en religies, de oogst die ons wordt gegeven door de Geest. Gods adem, die mensen 

samenbrengt, die de verschillen niet veracht, maar juist geniet van die verschillen. En ieder 

die die Geest krijgt, voelt dat ie er mag zijn, zo verschillend als ieder is, want Gods Geest, 

Gods liefde is zo veelkleurig als de hele wereldbevolking. Gods liefde en recht, de vrijheid en 

vrede verschijnen in vele, vaak onverwachte gestalten. Ze verrast ons en kan heel verrassend 

kleur en plezier brengen op het gezicht van de wereld. Ze kan ons doen zien en ervaren hoe 

heerlijk die verscheidenheid aan talen, culturen en volken is. Juist het verschil kan de 

gemeenschap weer een nieuwe boost geven. Dat leren we met Pinksteren, de Geest die ons 

dwars door alle culturen en religies heen, bewust maakt van onze onderlinge verbondenheid 

en eenheid van de mensheid. 

Laten we bidden om de uitstorting van die Geest, die Adem, opdat de wereld weer gaat 

stralen, en wij elkaar weer weten te vinden en waarderen in al onze verscheidenheid, met 

het vuur en de warmte van de liefde. 

Amen. 
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