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Genesis 11 : 1 – 9 en Handelingen 2 : 1 - 24 

Gemeente van Jezus Christus, 

Het verhaal van de torenbouw in Babel heeft iets magisch. Het vertelt een 

verhaal hoe het komt dat de mensen allemaal verschillende talen spreken 

en zich verspreid hebben over de wereld. Hier zien we mensen die in de 

vlakte, de plek zonder bouwmaterialen aan de slag gaan en stenen gaan 

bakken en asfalt maken. Ze willen vastheid en zekerheid, beroemd 

worden, dat hun naam, hun plek voor altijd zal bestaan… 

Laten we een stad bouwen zeggen de mensen. En dan komt God de 

boel bekijken en God zegt tegen zichzelf laten we naar hen toe gaan 

en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar 

niet meer verstaan. En zo gebeurt het en de mensen verspreiden zich 

over de aarde… 

 

Even los van of dit precies zo gegaan is is precies die verspreiding al vanaf 

het begin de bedoeling van God. Vanaf het begin is de verspreiding over 

de aarde Gods plan, om haar te ontginnen en bebouwen en bewoonbaar 

te maken. Maar de mensen durven die vrijheid niet aan, liever 

verschansen ze zich in een stad met muren en een toren. En bang voor 

het nieuwe, het andere zoeken ze hun toevlucht in wat ze kennen, in wat 

vast en beheersbaar is. Ze timmeren de boel dicht. Geen vertrouwen, 

geen eerbied, geen overgave. Babel betekent in het Babylonisch Poort 
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Gods, het stad moet het middelpunt van de aarde worden, het hart van 

alles dat is. 

Zoals de mensen in een woordelijke vertaling zeggen: welaan laten wij, zo 

zegt God datzelfde, welaan, laten wij. En diezelfde stad die in de ene taal 

klinkt als Poort Gods, klinkt in de taal van Israël als verwarring, wirwar. 

In de tijd dat het volk van Israël dit verhaal aan elkaar ging vertellen, 

waren ze precies op deze plek aangeland, als weggevoerde ballingen 

zaten ze in Babel. Maar ze wisten heel goed, zo als hier, waar een 

mensenleven minder waard is dan een paar stenen, zo moet het niet. 

 

Vanaf het begin, zo vertellen de verhalen uit de Bijbel, is de verspreiding 

over de aarde Gods plan, om haar te ontginnen en bebouwen en 

bewoonbaar te maken. En telkens opnieuw zien we hoe lastig dat eigenlijk 

is: de mensen durven die vrijheid niet aan. Steeds opnieuw zien we hoe 

mensen de boel vast willen zetten, vast willen leggen, dicht willen 

timmeren. God roept mensen telkens opnieuw om te luisteren naar zijn 

stem, om in steeds andere tijden niet vast te roesten, maar om geroepen 

door Gods stem steeds opnieuw in beweging te komen. Om het goede te 

zoeken voor deze wereld, en al haar bewoners, om de wereld bewoonbaar 

te maken. 

Vanaf het begin is God zelf ook in beweging, dat zie je in het 

scheppingsverhaal en ook hier in dit verhaal van Babel. God spreekt 

daarin: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. 
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God is met zichzelf in gesprek, niet omdat God verward is maar omdat 

God in zichzelf al in een relatie staat en zo in beweging is: Vader, Zoon 

en Heilige Geest. Die Geest is er van het begin al bij, die Geest zweeft 

over de wateren van de oervloed, die Geest is erbij als God een ordening 

maakt in de chaos, als God het begin maakt van een leefbare aarde. 

Die beweging die daar begint moet verder er verder gaan, de aarde moet 

een goede plek worden. En telkens weer in het verhaal van God en 

mensen zien we hoe het vastloopt, hoe mensen gaan timmeren en zich 

verschansen in macht en geld en eigen gelijk, en niet omzien naar de 

ander, niet omzien naar de aarde, geen mens zijn zoals God bedoelde. En 

Telkens weer zien we hoe God mensen aanraakt, oproept het anders te 

doen, profeten aan het werk zet, eigenlijk kun je zeggen, daar is de Geest 

van God telkens al aan het werk. God, die zelf in beweging is, roept 

mensen op in beweging te komen. 

Dat is precies waarvan we ook lezen in Handelingen. De leerlingen zijn 

bijeen, nee dat staat er niet, ze zijn allen bijeen, de leerlingen en anderen, 

vrouwen en mannen. En dan komt er plots van alles in beweging. We 

horen van het geluid van wind, we horen van een soort vlammen.. 

En dan komt de boel in beweging. Ze gaan naar buiten en vertellen wat er 

is gebeurd: wat ze hebben gezien en meegemaakt, ze hebben het over de 

grote daden van God. En mensen, allerlei mensen overal vandaan 

verstaan hen, begrijpen hen. Tot drie keer staat er dat ieder ze horen kan 

in de eigen taal… nu zijn we misschien geneigd van dit verhaal een soort 
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taalwonder te maken, maar de nadruk ligt hier niet op het spreken, maar 

op het horen, iedereen kan het verstaan, ze spreken de taal van ieders 

hart en zo kan iedereen hen verstaan, nou ja niet iedereen want 

sommigen doen het af als dronkemanspraat. Iedereen kan hen verstaan, 

de Geest maakt dat ieder hen echt horen kan. 

En daar, op die dag begint de kerk: wij zijn jarig vandaag. Met Pinksteren 

vieren we onze verjaardag. 

En net zoals verjaardagen veranderen, u en jij zelf verandert bent door de 

tijd, zo gaat dat als het goed is ook met de kerk. Vroeger in een kringetje 

bij oma, kaas met een zilveruitje of stukje gember, met veel zoenen van 

oude ooms en tantes, de buurvrouw die een zakdoekje als cadeautje voor 

de kleinkinderen gaf. Dat ging het afgelopen jaar juist heel anders, de 

verjaardag uitgespreid over een aantal dagen, geen zoenen geen handen. 

Door de tijd veranderen dingen, veranderen wij zelf, verandert de wereld 

om ons heen. En wat vroeger gewoon was en goed kan ook veranderen, 

dat kunnen we wel eens lastig vinden, maar als we geloven dat Gods 

woorden bedoeld zijn voor heel de schepping, Gods zending gericht is op 

de hele schepping, op de hele mensheid dan is het goed om te blijven 

bewegen en te zoeken naar vormen die ook vandaag mensen aanspreken. 

Daarbij helpt de Geest, de Geest is degene die mensen in beweging 

brengt, helpt om contact te maken. De Geest van God helpt ons om 

telkens weer een nieuwe taal te vinden, om nieuwe relaties te leggen. De 

geest van God vraagt ons ook om daar zelf ruimte voor te maken, om niet 
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vast te blijven zitten in onze zekerheden, in onze kerken, in onze 

manieren die misschien veilig voelen, maar nauwelijks nog nieuwe relaties 

leggen, nieuwe mensen aanspreken. 

Nadat Jezus na zijn dood en opstanding terug is naar de hemel begint een 

nieuw hoofdstuk van het verhaal van God en mensen, het verhaal is nog 

niet afgelopen, de Geest helpt ons telkens weer om zicht te krijgen op 

Jezus, op het verhaal van hoe God met en bij mensen is. 

 

God is overal om ons heen, maar pas daar waar ruimte is, waar mensen 

God binnen willen laten kan God werkelijk wonen, pas als we ons willen 

laten aanspreken, pas dan kunnen we ook werkelijk merken hoe God erbij 

is, erbij blijft. 

Daarbij vind ik dit beeld van de paardebloemen zo mooi. Zoals de wind 

gaat, de boel aanblaast, de zaadjes meeneemt in haar beweging, neerlegt 

op een rustige plek. En als daar ruimte is, vruchtbare bodem, daar kan 

het zaadje uitgroeien.  

Na dat zetje op die eerste Pinksterdag kregen de leerlingen en vrienden 

van Jezus de moed en de kracht te vertellen wat ze gezien en 

meegemaakt hadden in hun eigen leven van God, wat ze geleerd hebben 

van Jezus, dat zetje hadden ze nodig en ze werden gehoord en verstaan. 
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Vandaag vieren we het feest van Pinksteren. Als je kijkt naar de grote 

feesten van de kerk - Kerst, Pasen en Pinksteren - wordt het steeds 

lastiger iets concreets te zien. 

Kerst is een kindje. Pasen is al lastiger: een leeg graf. Maar Pinksteren? 

Adem, geest of wind. 

Schilders schilderen daarom graag vlammetjes, dan zie je tenminste nog 

iets. 

 

Er is misschien niet zo veel te zien, toch is Pinksteren heel wezenlijk, dit is 

het feest waarop de armen uit de mouwen gaan. De leerlingen worden 

aangezet om aan de slag te gaan, mensen worden opgeroepen zelf aan de 

slag te gaan, de kerk begint. 

Het is een gekke naam: Pinksteren. Pinksteren is een verbastering van het 

Griekse woord pentakosta, dat vijftigste betekent. En dan weet je nog niet 

veel. Vijftigste wat? Uit Handelingen 2 weten we dat we het woord 

vijftigste moeten aanvullen met dag. Het gaat om de vijftigste dag, 

namelijk na Pasen. 

Israël vierde op die dag altijd al feest, het wekenfeest. Na de uittocht uit 

Egypte krijgen ze (via Mozes) de wet van God. Regels om naar te kunnen 

leven, regels om straks hun land en samenleving mee in te kunnen 

richten. Ook hierbij gaat het dus om zelf aan de slag gaan, de 

samenleving inrichten, verantwoordelijkheid nemen. 

 

Een concreet plaatje is lastig met Pinksteren: wat moeten we ons er 
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precies bij denken? Pinksteren heeft van alles te maken met nu zelf 

verantwoordelijkheid nemen. Maar niet alleen, altijd in verbinding met de 

ander, altijd in verbinding met God. Daar heeft die Geest van God van 

alles mee te maken, met die verbinding, met die relatie. 

De Geest inspireert, geeft geduld en moed en volharding, vrede en 

vreugde en liefde. De Geest van God geeft beweging, tot vandaag en in 

die beweging mogen ook wij ons laten meenemen. 

Eigenlijk is het plaatje bij Pinksteren daarmee dus mensen die in beweging 

komen, het gaat om beweging. Het heeft ook iets te maken met 

volwassen worden, uit huis gaan, eigen verantwoordelijkheid nemen. 

 

Maar hoe dan? 

Misschien wel net zo als die eerste pinkstergelovigen dat deden. Over de 

drempels van ons eigen huis, de plek waar we samenkomen, heenstappen  

en naar buiten gaan. En heel gewoon vertellen van wat we zelf merken 

van God in ons leven. Van die keer dat we echt niet meer wisten hoe het 

nu verder moest, en dat er plots toch weer uitzicht was. Van die keer dat 

het heel lastig was en we merkten hoe anderen voor ons hadden gebeden, 

hoe we ons toen gedragen wisten. Zoals de leerlingen, de vrienden van 

Jezus hun hart lieten spreken en verstaan werden, zo kunnen ook wij 

vandaag ons hart laten spreken:  

Die verhalen, die engelen op onze weg, hoe we soms merken mogen dat 

we zomaar de woorden krijgen, hoe een lied ons dragen kan. 
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Die verhalen zijn niet te ver, niet te moeilijk. Door onze ervaringen en 

verhalen te delen, met elkaar maar ook met mensen om ons heen, komen 

we plots heel dicht bij de mensen op de eerste pinksterdag. 

Wat kunnen wij vertellen? En durven we dat wel? 

Wat is het zetje dat wij nodig hebben, het zuchtje wind dat ons aanblaast? 

amen 


