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Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 

 

Wat een indrukwekkende dag moet dat geweest zijn, 

die eerste Pinksterdag nadat Jezus afscheid had genomen van zijn leerlingen. 

Wij vinden het al een heel feest dat er vanochtend twee dopelingen zijn, 

en dat is het zeker ook! De tijd dat de doop vanzelfsprekend was is voorbij. 

Maar dat toen zo’n 3.000 mensen zich lieten dopen, dat is een ongelofelijk aantal, 

de kans dat ik in mijn hele leven 300 mensen zal dopen is al klein, laat staan meer. 

3.000 dopelingenop één dag, dan kom je handen tekort, zelfs als iedereen meehelpt. 

En iedereen, dat was toen in dat prille begin een groep van ongeveer 120 mensen,  

zo is te lezen in het hoofdstuk hiervoor. 

Er werd ook niet gevraagd aan degenen die de doop bedienden, 

of ze wel voldoende academische scholing hadden, of ze wel bevoegd waren, 

dat ze volgelingen van Jezus waren, dat was voldoende. 

 

Wie waren al die mensen die zich lieten dopen? 

Het waren Joden, afkomstig uit allerlei verschillende volken. 

Je zou wat dit betreft kunnen zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt: 

zoals na de Tweede Wereldoorlog Joden vanuit allerlei verschillende landen zich in Israël 

vestigden, zo is het ook na de Babylonische ballingschap lang geleden geweest:  

uit alle windrichtingen kwamen Joden naar Jeruzalem. 

Een bond gezelschap, verbonden in het geloof in de ENE, de God van Israël, dat ze deelden. 

En het was nog drukker dan gewoonlijk in Jeruzalem, 

want het was feest, het Wekenfeest, de 50e dag van Pesach, van Pasen, het feest van de eerstelingen 

van de tarweoogst en het feest van de ontvangst van de Tora, Gods leefregels.  

Voor veel mensen een reden om zich naar Jeruzalem te begeven voor een bezoek aan de tempel. 

 

En op dit Pinksterfeest werd het een nieuw Pinksteren, 

feest van de Geest nu, de Heilige Geest die Jezus zijn leerlingen had beloofd. 

Het is de 50e dag van de opstanding van Jezus uit de dood. 

De 50e dag dat de dood niet het laatste woord heeft, 

maar dat het laatste woord is aan degene die ook het eerste woord sprak, 

God, de Bron van alle leven. Nieuw Pinksteren op oud Pinksteren. 

 

Ik stel me zo voor dat de leerlingen niet zo goed wisten wat te doen na Hemelvaart.  

Jezus had hen wel gezegd dat ze de Heilige Geest zouden ontvangen 

en dat ze zijn getuigen zouden zijn, maar toch, 

hun leider, hun herder en leraar was niet meer bij hen. 

Ze zijn in een huis bij elkaar, in gebed 

Misschien hoopten ze zo wel duidelijkheid te krijgen hoe nu verder. 

 

En dan is er sprake van een geweldige windvlaag, van tongen als van vuur, 

dan beginnen ze te praten en zijn ze niet meer te stoppen. 

Wat een enthousiasme, wat een gedrevenheid en inspiratie! 

En iedereen begreep hen, verstond hen. 

 

Toch net even anders dan hoe wij hier vanochtend in de kerk zitten. 

Maar over de Heilige Geest staan meer verhalen in de bijbel. 

Het begint al in Genesis, als de Geest over de wateren zweeft, 

er zijn verhalen van profeten die de Geest krijgen en spreken, 

het verhaal van Elia, die het niet meer ziet zitten 

en door de Geest geraakt wordt als door een zacht suizen. 
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En in Handelingen is het een geweldige windvlaag. 

Hoe de Geest over mensen komt is afhankelijk van de situatie. 

 

Ik stel me zo voor dat de Geest hier en nu eerder een zachte wind is, 

zo’n wind die je nauwelijks opmerkt, maar als je erop gaat letten, dan is hij er wel degelijk. 

Het is een wind waarmee een zeilschip net kan zeilen, al gaat het bepaald niet snel, 

niet heel snel maar wel zeer gestaag en dan kom je na verloop van tijd ook een heel eind. 

 

Nog even terug naar dat ene, eerste Pinksterfeest, waarop het er zo enthousiast aan toe ging, 

dat feest toen er nog geen kerk was, maar wel een beweging begon die uit zou groeien tot kerk. 

De apostel Petrus houdt een toespraak, een preek en nog niet de makkelijkste ook. 

Al die leerlingen die spreken en iedereen verstaat hen, maar toch is er die vraag: ‘Wat wil dit 

zeggen?’ Blijkbaar is dit spreken niet genoeg,  is er iemand nodig die toelichting en uitleg geeft. 

En dat neemt Petrus op zich. 

 

Met verwijzing naar verschillende teksten uit het Oude Testament,  

uit de Joodse bijbel, legt hij uit wie Jezus is, wat hij betekent en heeft gedaan. 

Hij spreekt over Goede Vrijdag en Pasen,   

over mensen die Jezus hebben afgewezen, hebben gekruisigd zelfs.  

En wat hij zegt maakt grote indruk, zo’n grote indruk dat de mensen vragen wat ze moeten doen. 

 

En dan zegt Petrus 3 dingen: bekeer u, laat u dopen en roep Jezus aan om vergeving van zonden. 

Bekeer u: keer af van wat verkeerd is en leef volgens Gods regels ten leven. 

Laat u dopen. Doop als teken van nieuw begin,  als teken van Gods verbond met mensen. 

Vergeving van zonden vragen.  Dat klinkt al snel zwaar en negatief. 

Maar wie eerlijk naar zichzelf kijkt,  weet dat het niet altijd meevalt om het goede te doen. 

Zo makkelijk kun je deel worden van wat niet goed is, 

wij zorgen niet voor onze naaste als we kleding kopen  

die onder slechte omstandigheden geproduceerd is, 

wij zorgen niet voor de aarde, die God aan ons toevertrouwd heeft, 

als we meer plastic gebruiken dan goed voor ons is. 

wij schieten tekort ten opzichte van de dieren waarvan we het vlees eten 

als we die geen goed en dierwaardig bestaan geven. 

Zonder dat we er erg in hebben sluiten we soms mensen uit. 

Daarom is vergeving nodig, erkennen dat er onrecht en onvrede is. 

Want alleen dan kan er verandering komen, als we benoemen wat niet goed is, wat anders moet. 

 

Toen en daar werd voor veel mensen op die dag alles anders. 

Door de tijd heen is er af en toe zo’n uitbarsting, als een stormwind en een vuurvlam. 

Het gebeurt als er iemand is die mensen weet te raken, te begeesteren, in beweging zet, 

zoals Martin Luther King of Ghandi, zoals Jezus zelf en zijn leerlingen. 

In andere tijden is het eerder een zacht suizen en een smeulend vuurtje, 

niet zo spectaculair, maar wel om lange tijd mee voort te kunnen 

en soms uiteindelijk nog effectiever dan zo’n spektakel van storm en vlammen. 

 

Geen 3.000 dopelingen op één dag,  wel door de tijd heen van generatie op generatie mensen die 

gedoopt worden. Geen spectaculaire veeltaligheid,  wel het woord dat blijft klinken in verschillende 

talen verspreid over de aarde. 

Zo wordt steeds opnieuw doorgegeven al eeuwenlang waar Petrus die ene Pinksterdag van sprak, 

zo gaan de gebeden steeds door, blijft het lied tot Gods eer klinken en ook wij mogen daaraan 

bijdragen door elkaar de verhalen van God te vertellen, door alleen of samen te bidden en te zingen. 

  

Moge het zo zijn. Amen. 


