
Pinksteren: Nieuwe levensadem wordt ingeblazen 
 
Elke dag staan de camera’s gericht op de gebouwen van het Binnenhof in Den Haag waar in het hart 
van onze democratie informateurs proberen partijen bij elkaar te brengen om een nieuw kabinet te 
vormen dat recht doet aan de stem van de kiezer. Partijleiders lopen in en uit met hun adviseur die 
moet bewaken dat er niet te veel concessies worden gedaan aan hun partijprogramma, want hun 
idealen moeten koste wat koste erin opgenomen worden. Er worden soms harde noten gekraakt, 
partijen afgewezen en geweigerd omdat hun onderlinge standpunten of visies niet verenigbaar 
zouden zijn in een vruchtbaar beleid. In de kamer van de informateur worden harde noten gekraakt, 
terwijl hij mensen bij elkaar wil brengen om met ieders idealen een krachtige regering tot stand te 
brengen die de problemen en de wonden die wij in de loop der tijd hebben veroorzaakt en hebben 
opgelopen, daadkrachtig gaat aanpakken. Want Nederland zit te wachten op een nieuw kabinet, dat 
ons verdeelde, multiculturele land, waarin mensen zoveel verschillende belangen hebben en zoveel 
verschillende talen spreken, op een nieuw elan, een kabinet dat mensen bindt, opnieuw 
samenbrengt en frisse start kan maken voor een levensbestendige toekomst voor ons land en allen 
die er een veilig heenkomen hebben gevonden. Elke dag horen van onze speciale verslaggevers dat 
mensen niet out of the box kunnen en durven te denken, dat ze moeilijk over eigen grenzen en 
kaders heen durven te kijken en zo het proces van vernieuwing en verfrissing van het beleid blijven 
tegenhouden. 
Zit heel Nederland niet te wachten op de Geest, waarvan sprake is in de Eerste Lezing, de Geest die 
waaide in Jeruzalem toen de apostelen zich ook als bange mensen hadden opgesloten in een 
bovenkamer in Jeruzalem omdat ze in een impasse zaten omdat niet meer wisten hoe het verder 
moest na de dood van Jezus, hoe ze zijn idealen verder uit moesten dragen? Zit ons land ook niet te 
wachten op de Geest van wijsheid, van geloof in de ander, van inzicht, van kennis, van moed, van 
warmte en liefde die de mannen in de gesloten kamers op het Binnenhof opnieuw gaat bezielen en 
ze net als de apostelen uit de kamer naar buiten drijft om al hun verschillende idealen te bundelen, 
om daarmee van ons land een solidaire, toekomstbestendige samenleving te maken, waarin alle 
talenten en gaven die mensen in zich dragen, serieus genomen worden en ingezet worden voor de 
zorg, het klimaat, behoud van de aarde, voor de waardigheid van elk mensenleven. 
Want er is stormwind nodig, net als in Jeruzalem, een stormwind die mensen dwingt op te staan en 
dwingt om naar buiten te treden. Dat zou Pinksteren anno 2017 ten top zijn in Den Haag, met een 
geest die alle mensen, niet alleen de verslaggevers op het plein voor het Binnenhof, maar allen in ons 
land raken, ook zij die nu op de campings verblijven, genieten bij de grote Pinksterpopconcerten, en 
zelfs in het buitenland verblijven voor een vakantie! 
Want Pinksteren is het feest van de inblazing van nieuwe levensadem, van nieuw vuur, nieuw élan 
dat ons bezielt, het feest van de oogst met in oorsprong agrarische wortels, en later in de Joodse 
religie werd gevierd als het geschenk van de Tora, het geschenk van het Verbond van God met zijn 
volk, na de bevrijding uit Egypte. Een oogstfeest op de vijftigste dag na Pasen, toen Jezus’ leven als 
een graankorrel in de aarde werd neergelegd, en na vijftig dagen mocht worden geoogst in het 
geschenk van de Geest, de helper, de grote inspirator die ons leven en de aarde nieuw vuur, nieuw 
élan kan geven. 
Die geest, dat nieuwe vuur, die nieuwe levensadem hebben we nodig in de samenleving, maar ook in 
de Kerk. Want ook daar hebben we ons soms opgesloten, soms vervreemd van de wereld, van de 
inzichten die moderne mensen hebben, vanuit het idee dat wij de Waarheid alleen in pacht zouden 
hebben. De Kerk heeft ook behoefte aan de geest die ons naar buiten drijft om de idealen van Jezus 
waar te maken in nieuwe vormen van ontmoeting, van diaconie, vieren, van kerkzijn. De Geest die 
ons ervan bewust maakt dat we allen fouten maken, op welke positie we ook zitten in kerk en 
samenleving. De geest die ons bemoedigt om elkaar niet de maat te nemen, maar om elkaar te 
nemen zoals we werkelijk zijn, ieder met zijn sterkte, ieder met zijn zwakke kanten. Want allen zijn 
we onderweg, onderweg naar de waarheid, die we alleen bij God kunnen vinden. 
Laten we daarom bidden om nieuw levensadem, nieuw vuur en nieuw élan, die onze verschillen 
overbrugt, ons elkaars taal doet verstaan, die ons begeestert en openbreekt. De Geest die ons op 



weg zet naar een gemeenschap, in Nederland en wereldwijd, zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. Dat 
wij allen openstaan voor die Geest, Gods Geest, die het aanschijn der aarde zal vernieuwen! 
 
Amen. 
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