Preek Pinksteren 9 juni 2019

Lieve Gemeente,
We horen wel eens dat het voor veel mensen niet duidelijk is wat we nu
eigenlijk vieren met Pinksteren.
Kerst en Pasen, dat zijn feesten met een duidelijk verhaal.
Dan weten we wat we vieren: het is het feest van een kind dat geboren
wordt en van iemand die gestorven is, maar de dood heeft overwonnen
en opstaat uit de dood.
Maar Pinksteren?
Het is het feest van de Geest, maar dat maakt het nu niet echt veel
duidelijker.
Want hoe zit dat dan met die Geest?
Wat houdt dat in?
En wat vertelt de Bijbel hierover?
Het grote verhaal van de Bijbel vertelt over mensen die bereid zijn om te
leven en om de aarde te bewonen op een manier zoals God dat wil.
In Gods geest noemen we dat.
Vanuit Gods geestkracht.
Zoals we bijvoorbeeld kunnen lezen in de verhalen van Mozes, van
Gideon, van David, van Johannes de Doper.
En uiteindelijk in het verhaal van Jezus, die helemaal vervuld was van
Gods Geest.
Wanneer hij gestorven is, gedood omdat zijn manier van leven te
radicaal was,
dan kan voor zijn leerlingen zijn dood niet het einde zijn.
Het is voor hen onmogelijk te geloven dat hij er nu helemaal niet meer is.
Al spoedig komen de verhalen hoe God hem opwekte uit de dood en hoe
hij sindsdien aan zijn leerlingen verscheen om hen aan te sporen zijn
woorden te blijven spreken.
En om zijn manier van leven door te vertellen en door te geven.
1

Preek Pinksteren 9 juni 2019

En dan 50 jaar na Jezus’ dood vertelt Lukas het verhaal over de
discipelen dat zij hun aarzelingen overwinnen en voluit, met alle risico’s
van dien, voor hun meester kiezen.
Het verhaal lijkt wel op een stripverhaal, waarin op tekenfilm achtige
manier wordt beschreven wat de Bijbel met de Geest bedoelt.
Als wij het over geest hebben, dan denken we doorgaans aan iets dat
boven de wenkbrauwen en tussen de oren zit.
Datgene in ons lichaam waar we mee denken en voelen.
Het Hebreeuwse woord voor Geest is Ruach en het Griekse woord
ervoor is Pneuma.
En met deze woorden denkt de Bijbel aan wind-kracht en ademstoot,
met de nadruk op kracht en stoot.
Het is de kracht die iemand in beweging zet.
Geestkracht zet mensen in beweging.
En net als bij de wind die buiten waait, weet je niet waar die vandaan
komt en waar die naartoe gaat.
Je voelt alleen de kracht die op je inwerkt, die je in beweging zet en als
een vuur bezielt.
Bijbelse Geestkracht die je niet kunt bedenken, maar die je alleen kunt
voelen en ervaren.
Het is een geestelijke werkelijkheid en deze geestelijke werkelijkheid
wordt in het Bijbelverhaal dat we gelezen hebben, als in een stripverhaal
aanschouwelijk gemaakt met beelden van een krachtige wind die opstak
en vurige tongen die op ieders hoofd gingen zitten.
Tegelijk wordt verteld hoe de volgelingen van Jezus door die
geestkracht die hen daar opeens bezielt, in beweging komen en erop uit
gaan.
Ze zitten daar bij elkaar, waarschijnlijk hadden ze het nog over Jezus en
over zijn dood.
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En dan is er plotseling die geestkracht die hen aanmoedigt om een
nieuw begin te maken.
Waardoor ze niet meer bij de pakken neerzitten maar het leven weer
oppakken en gaan doen wat gedaan moet worden.
En op dat moment blijkt dat er veel meer mensen zijn die elkaar opeens
gaan verstaan.
Die vanuit dezelfde bewogenheid en hetzelfde enthousiasme elkaar
gaan begrijpen ondanks het verschil in taal en cultuur.
Meestal drijven die verschillen in taal en cultuur mensen uit elkaar, dat
zien we dagelijks om ons heen.
Maar hier gebeurt het tegenovergestelde en begrijpen mensen elkaar
omdat ze er ook van overtuigd zijn dat het anders kan gaan in de wereld
en dat ieder mens daarin het verschil kan maken.
Vaak hebben we de neiging om te denken dat die gaven van de Geest
hele verheven eigenschappen zijn die niet voor iedereen zijn weggelegd.
Maar dat zou best wel eens mee kunnen vallen.
In zijn brief aan de gemeente van Korinthe heeft Paulus het ook over
deze gaven van de Geest en noemt hij een flink aantal eigenschappen
die hij als deze gaven beschouwt.
Het gaat hier om hele concrete dingen, zoals een wijs woord kunnen
spreken, iemand iets kunnen leren, dus een goede leraar kunnen zijn,
of zieke mensen goed kunnen helpen,
allerlei vormen van hulpverlening uit voeren of bijvoorbeeld ook
bestuurlijke taken goed kunnen doen,
het hoort er allemaal bij en iedereen bezit ook wel iets van deze gaven.
We kunnen deze begaafdheden, vormen van dienstverlening en
activiteiten, daarom overal om ons heen zien.
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En ze komen ook niet als een aantal ‘wereldvreemde’ gaven en
eigenschappen van de geest uit de hemel vallen.
Het zijn de begaafdheden, gaven en talenten, van alle mensen, die hun
capaciteiten durven ervaren als gaven aan hen gegeven ten dienste van
alle mensen en ten dienste van de maatschappij.
Het gaat erom waartoe we datgene dat we kunnen, onze talenten,
gebruiken.
Waarvoor zetten we die in?
Voor de opbouw van een betere wereld?
Ten dienste van de mensen en van Gods schepping?
Hoe kijken we aan tegen datgene dat we kunnen.
Want dat kan op verschillende manieren.
We kunnen ze zien als eigenschappen die de ene mens toevallig wel
heeft en de andere niet.
En we kunnen ze zien als gaven die ons zijn geschonken ten dienste van
de mensen en van de wereld.
Om te bouwen en te werken aan een betere wereld en om te werken ten
dienste van de mensheid.
Vandaar dat Paulus er ook ernstig voor waarschuwt om ons niet te
verheffen boven een ander, om arrogant of verwaand te worden.
We moeten niet doen alsof dat wat we kunnen onze eigen verdienste is,
zegt hij.
Integendeel.
Onze vermogens en talenten, ze zijn ons als een gave gegeven.
En het gaat erom wat we er mee doen.
Nu gaat het niet alleen over ieders persoonlijke gaven.
Het gaat er ook over dat overal waar mensen proberen te leven in het
voetspoor van Jezus, dezelfde geestkracht werkzaam is die ook hem
bezielde.
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En ook daar moeten we niet te hoog tegenop kijken omdat dit wel veel te
hoog gegrepen zal zijn voor een gewoon mens.
Dit leven in het voetspoor van Jezus kan gebeuren op vele manieren en
op vele plekken.
Want het gebeurt daar waar mensen zich inzetten voor recht en vrede in
de wereld en protesteren tegen onrecht, onderdrukking en uitbuiting, die
overal plaatsvinden.
De geestkracht werkt ook waar over en weer vergeven wordt en mensen
opnieuw beginnen met elkaar.
Waar geduld is en mensen begrip voor elkaar hebben en met elkaar
meeleven.
Waar mensen van elkaar houden, elkaar troosten en bemoedigen.
Waar mensen, ondanks alle verdriet en ellende die hen overkomt, toch
vol blijven houden en blijven hopen en verlangen.
Het is een Geestkracht die mensen ertoe aanzet om het verschil te
maken.
Een poosje geleden las ik in een artikel van Jean-Jacques Suurmond
over Nieuwe taal gevraagd.
Het artikel ging erover dat er tegenwoordig zoveel verruwing van de taal
plaats vindt.
Er wordt wat af gescholden, in het parlement , op het internet, via de
social media, door cabaretiers.
En alles onder het motto van vrijheid van meningsuiting.
We mogen zeggen wat we willen en dat doen we dan ook.
Maar zit er ook een grens aan die vrijheid van meningsuiting?
Ieder mens kan kiezen wat hij of zij zegt en hoever hij of zij daar in wil
gaan.
Hoe vullen wij de eigen vrijheid in en in hoeverre gaat die ten koste van
de vrijheid van een ander?
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Daarin kunnen we met elkaar het verschil maken.
Door niet mee te gaan met de stroom.
Door niet de grenzen op te zoeken, maar een ander te respecteren,
vanuit het besef dat we allemaal schepselen zijn en dat alles wat we
hebben en wat we kunnen, ons gegeven is.
We zijn allemaal kwetsbare mensen en van daaruit moeten we op zoek
naar medemenselijkheid en verbondenheid over culturen en religies
heen.
Daarom zegt Suurmond, moeten we op zoek naar nieuwe taal, die niet
afsluit en verhardt, maar die ons opent voor de vreemde ander.
Daarvoor is een frisse wind nodig die nieuwe talen aanvoert.
En die frisse wind zou weleens de wind van Pinksteren kunnen zijn.
De geestkracht waardoor mensen elkaar gaan verstaan, zoals het
verhaal vertelt.
Waar we ook vandaan komen, we kunnen de ander verstaan en
begrijpen, wanneer we blijven zoeken naar verbinding gedreven en
aangevuurd door Gods geestkracht van het goede.
Amen
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