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Pinksteren – 20 mei 2018 – dienst met verbintenis en doop – ds Rienk Lanooy

Preek
'Gewoon jezelf zijn!' Dat was de leus van een politieke partij enkele decennia geleden. Het moest een
bevrijdend woord zijn en misschien was het dat voor sommigen ook wel, toen. Maar is het nog wel 
zo'n bevrijdend woord, of is het inmiddels meer een dwingende opdracht geworden: Gij zult gewoon 
uzelf zijn.

Want de vraag is: hoe moet dat dan, jezelf zijn en hoe gewoon is gewoon? Zo gemakkelijk is dat niet.
En misschien is het wel tekenend voor onze tijd dat we dat niet meer zo goed weten: wie we zijn, wie
ik ben. Van de weeromstuit doet een woord als authentiek het goed. Iets of iemand telt vooral mee 
als hij/het 'oorspronkelijk' is. Grootgrutters strooien graag bij ons fabrieksmatig geproduceerde 
voedsel met woorden als 'ambachtelijk', of 'naar grootmoeders recept' (wat ik beschouw als een 
postume miskenning van mijn opa's kookkunsten!), en iets is pas mooi als het 'echt' is. Ik herinner 
me hoe ik in mijn studententijd met een goede vriend door Washington liep en wij heftig 
discussieerden over de vraag of de 20e eeuwse Washington Cathedral nu echt of namaak was en 
waarin het verschil tussen die twee zit? Onderscheidt zo'n Neo-Gothische kerk in 14e eeuwse stijl 
zich in meer van een oude kerk dan alleen door haar ouderdom? Waarin ligt haar authenticiteit? En 
zou Bach nog steeds de grote Bach zijn als hij dezelfde prachtige muziek in onze tijd geschreven zou 
hebben?

De Israëlische historicus Yuval Harari beschreef onlangs hoezeer we nog altijd geneigd zijn om uit te
gaan van de authenticiteit van onze gevoelens. Wat je voelt is echt, denken we. Maar, zegt hij, die 
authenticiteit bestaat niet meer. Kijk naar de verkiezingen die door Cambridge Analytica 
gemanipuleerd zijn. Verkiezingen gaan over gevoel, en dat kan allemaal gemanipuleerd worden op 
een schaal die vroeger ondenkbaar was. Vandaag zeggen dat je naar je hart moet luisteren, kan 
hopeloos mis gaan. Want je hart kan gekaapt zijn door Vladimir Poetin of Mark Zuckerberg, die via 
allerlei algoritmes heel goed weten hoe ze bij ons op de angst- of koopknop moeten drukken. En 
luister je, wanneer je dan naar je hart luistert, niet naar een vreemde macht i.p.v. naar je authentieke 
zelf?

Nu ja, dat is misschien wel de Pinkstervraag bij uitstek. Welke macht is het die ons 'ik' bepaalt? 
Welke geest heeft het in mij voor het zeggen als ik 'gewoon mezelf ben'? Anders gezegd: 'Hoe wil ik 
leven, waar laat ik me door leiden, naar wie gaat mijn verlangen uit?' zoals iemand die zich vandaag 
wil verbinden met de christelijke traditie het verwoordde.

En nu zijn we bij het Pinksterverhaal dat Lukas heeft opgetekend in zijn tweede boek over de 
handelingen van de apostelen. Als Jezus is er niet meer is, als Hij à Dieu is, komt de vraag op: en hoe
nu verder? Tot dan toe is Hij bepalend geweest voor hun leven. Hij was het die sprak, die goed deed, 
die hen iets liet zien van een leven met eeuwigheidswaarde. Ze waren hem gevolgd, waren hem 
kwijtgeraakt, maar hij vond hen weer, na Pasen, toen ze aan het vissen waren. Er volgden nog wat 
lessen catechisatie. En toen is hij gegaan, voorgoed.

En nu zitten ze daar, zegt Lukas, allen bij elkaar op een mooie Pinksterdag. Misschien kijken ze 
elkaar aan: hoe nu verder; moeten we nu maar weer ons hart volgen, beginnen bij ons authentieke 
zelf? Maar door wie of wat kan dat hart niet allemaal gevormd zijn? Bij de één misschien door de 
angst voor wat en wie je allemaal kunt verliezen als je een ander pad in je leven kiest; bij een ander 
door de vrijheid die je gevonden hebt, met in het achterhoofd die blijvende vraag of het dan niet te 
zweverig wordt als alles zomaar kan en mag; en bij weer een ander is dat hart gevormd door het 
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beeld dat de ander van je heeft, en waar je altijd tegenop moet boksen omdat je meer bent dan wat 
een ander van je maakt. 

En zo zitten ze daar bij elkaar, en wij evenzo hier met die vraag: wat is het dat me maakt tot wie ik 
ben: mijn werk, postcode, DNA, durf / lafheid, mijn pilletje, verdriet, mijn stamboom, mijn 
bankrekening. Welke geest heeft het voor het zeggen? Maar voordat de apostelen daar een boom 
over kunnen opzetten grijpt Lukas al in in het verhaal. Plotseling, schrijft hij, plotseling klonk er uit 
de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Wat het is, hij weet het niet, het lijkt hoogstens 
ergens op, en hij noemt wind en vuur, metaforen voor dynamiek, beweging. Wat het is, weet Lukas 
niet, maar hij weet wel waar het vandaan komt nl. uit de hemel. En nu moet u weten: als Lukas het 
woord 'hemel' gebruikt dan bedoelt hij niet een 'ergens' maar een iemand. Wat nu gebeurt, zegt hij 
met zoveel woorden, komt niet van ons, wat hier geschiedt is in geen mensenhart opgekomen. Hier 
komt iets de wereld binnen wat een andere kwaliteit heeft dan ons meest authentieke zelf. 

Er komt een nieuwe bezieling over de mens. Nieuwe geestkracht. De gave van de Gees. Dat wil 
zeggen, dat de Eeuwige zelf in ons begint adem te halen. Het is deze macht die ruimte in de 
apostelen maakt en hen op nieuwe wegen zet. Vanaf nu zullen ze ademhalen op het ritme van Gods 
nieuwe toekomst. Tenminste, dat is wat er kan gebeuren als het Pinksteren wordt. Niet altijd zal het 
met de apostelen zo gaan. En het geldt voor ieder mens die zich wil laten leiden door de Geest van de
Eeuwige zelf. De geschiedenis van de kerk, d.w.z. van allerlei mensen die samen die kerk hebben 
gevormd, lijkt niet alleen maar op een mooie Pinksterdag. Niet altijd heeft Gods Geest de langste 
adem, maar ze zijn er altijd weer, die Pinkstermomenten en ze dalen even plotseling van de hemel af 
als in Lukas' Pinksterverhaal. Dan gebeurt het dat de hemel in onze stem aan het woord komt, in 
onze handen handelt, in onze barmhartigheid overloopt van ontferming, op onze voeten door de 
wereld gaat, met onze tranen huilt, met onze humor relativeert, met ons verstand een wijs besluit 
neemt, in onze vergeving vergeeft, met onze aanwezigheid troost. 

Of we daar toe komen als we gewoon onszelf zijn? Ik vermoed het niet. Het moet van de hemel 
komen. Van de Eeuwige zelf. Pinksteren is het feest waarop wij mensen de controle verliezen en de 
Geest van God het in ons voor het zeggen krijgt. En vreemd. Lukas beschrijft dat de apostelen daar 
niet wereldvreemd van worden, maar verstaanbaar voor mensen uit alle windstreken. Waar ze ook 
vandaan komen – en Lukas noemt een belangrijk deel op van de toenmalig bekende wereld – .welke 
taal ze ook spreken, ze horen van Gods grote daden in hun eigen taal. Het is geen exclusieve macht, 
die hemelse geestkracht, alleen voor ingewijden, ze is niet kieskeurig maar zoekt ieder mens raakt 
aan iets in de diepte van onze ziel.

Vasalis dicht:

In de oudste lagen van mijn ziel,
waar hij van stenen is gemaakt,
bloeit als een gaaf, ontkleurd fossiel
de stenen bloem van uw gelaat.

Ik kan mij niet van u bevrijden,
er bloeit niets in mijn steen dan gij.
De oude weelden zijn voorbij
maar niets kan mij meer van u scheiden.

M. Vasalis, Vergezichten en gezichten, Amsterdam: G. A. van Oorschot,1954

Wie die u in het gedicht is, blijft onbenoemd. Ik lees er vandaag iets in van die vreemde macht, die 
Pinkstergeest die ons meeneemt naar plaatsen waar we nooit geweest zijn, naar mensen die we nooit 
gezien hebben, naar daden die we nooit gedaan hadden als we onszelf waren gebleven. Maar die 
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tegelijkertijd een kracht is die ons brengt naar waar we werkelijk thuis zijn, waar we horen, naar de 
oudste lagen van onze ziel waar het gelaat van de Eeuwige opbloeit als een stenen bloem, 
onontkoombaar.

Gewoon jezelf zijn. Laat ik voor mezelf spreken: ik weet niet of ik, laat staan u, er blij van word als 
ik geheel en al mezelf zou zijn. En ik troost me met de gedachte dat ook de apostelen met al hun 
Geestkracht er in een volgende hoofdstuk, geheel zichzelf, al weer een potje van maken als het gaat 
om de verdeling van het brood onder de armen. Maar de Geest is er, en zij maakt zich soms 
plotseling van ons meester, en zij nestelt zich in de oudste lagen van onze ziel, om ons niet meer los 
te laten. Of zoals een van de vijf van vanmorgen zei: 'Er was een tijd dat ik dacht dat ik ongelovig 
werd, maar het lukte niet. Ik heb er geen talent voor'. Misschien is dat de Geest! 

Gebeden, stil gebed en Onze Vader
Trouwe God,
wij danken u
voor alle mensen
dingen en gebeurtenissen 
waarin wij
een glimp
van uw Geestkracht
herkennen,
niet in het minst
in de mensen
die ons zijn voorgegaan
in het geloof
en daarin veelbetekenend
zijn geweest:
ouders en grootouders
geliefden en vrienden
voorgangers, kunstenaars
kerkvaders en -moeders
profeten en apostelen.

Zij hebben 
elk in hun tijd
en op hun wijze
geleefd vanuit hun 
vertrouwen op u

en wij bidden dat ook wij
en in het bijzonder
zij die zich
vanmorgen hebben verbonden 
met de christelijke traditie
op onze manier
zullen zoeken
naar een wijze
waarop wij nu
ons vertrouwen in u
kunnen uitdrukken
en uitdragen
en zo opgenomen worden
in die lange stoet
van geloofsgetuigen
op weg naar u toe.

Wij danken u voor de kerk
dankzij haar
soms ondanks haar
hebben mensen
vogels van allerlei pluimage
zich kunnen verbinden
met u en met elkaar
wij bidden dat zij
een plaats zal zijn
van ontmoeting
en verbinding
dat zij niet zomaar herhaalt
wat altijd is gedaan

maar zich richt
op wat goed is
voor mens en wereld
van nu.

Wij bidden
om vrede
waar mensen 
in de greep zijn
van een geest
van geweld en strijd
in Gaza en Israël,
een school in Texas
maar ook dichtbij:
waar huiselijk 
en verbaal geweld heersen
en mensen gepest 
en vernederd worden

Wij bidden voor wie,
leven met een groot verdriet
voor wie treuren
om het onbegrijpelijke verlies 
van...
en voor wie leven
in onzekere tijden van ziekte
en noemen...
en in de stilte voegen wij
aan hun namen
de namen toe wie ons
verder ter harte gaan...

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan onze preken en gebeden, stellen wij u voor om een gift
over te maken op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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