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Beste medeparochianen, 

broeders en zusters, 

 

Weet u wat ik zo mooi vind van Pinksteren! 

Dat zogenaamde 'talenwonder'. 

Dat iedereen ineens de apostelen in zijn eigen taal 

kon verstaan. 

 

U weet dat de apostelen eerst tien dagen lang 

hadden gewacht op de Heilige Geest. 

Ik denk eerst een beetje onzeker. 

Misschien ook wel een beetje angstig. 

Maar dan gebeurt het ook! 

De Komst van de Heilige Geest. 

 

Eerst een hevige wind. 

Alsof de apostelen even door elkaar geschud moesten worden. 

Even los komen uit hun angsten en onzekerheden. 

En dan verschijnt er iets dat op vuur gelijkt. 

Tongen van vuur. 

Vuurvlammetjes die zich op hen neerzetten. 

Ze stonden ineens helemaal in vuur en vlam,  

helemaal enthousiast. 

 

En dan komt dat talenwonder. 

De apostelen gaan naar buiten, vol vreugde. 

En ze beginnen vrijuit over de grote daden van God te spreken. 

En waarachtig, iedereen hoort hen ineens  

in zijn eigen taal spreken. 

Zelfs in zijn eigen moedertaal. 

Moet je nagaan! 

 

Stel u voor dat ik hier zou preken 

en iedereen zou mij ineens verstaan  

in zijn eigen moedertaal. 

Als er wat Engelsen zouden zijn, 

zouden zij mij ineens in het Engels verstaan. 

En enkele Fransen zouden mij ineens in het Frans verstaan. 
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En een paar mensen uit Turkije zouden mij ineens  

in het Turks verstaan. 

Nou, dat gebeurde toen in Jeruzalem. 

De mensen stonden er versteld van. 

Dat was het 'talenwonder' van de Heilige Geest. 

 

Mijn broers en zussen, wij zijn allemaal geboren in Utrecht. 

Het Utrechtse dialect is een beetje plat, 

als ik eerlijk mag zeggen. 

Maar mijn vader was een echte Maastrichtenaar 

en mijn moeder was een echte Tilburgse. 

En als mijn ooms en tantes dan op bezoek kwamen 

ja, dan werd er ineens Maastrichts en Tilburgs gesproken. 

Oh, wat konden wij daarvan genieten. 

Al die warme, zangerige klanken, die heerlijke zachte 'g'. 

Dat klonk ons altijd als muziek in de oren. 

Dat raakte je hart. 

Ik denk dat God ook zo tot ons hart wil spreken. 

 

In de theologie zijn heel veel moeilijke woorden. 

Verzoening, rechtvaardiging, verlossing, heiliging. 

Allemaal woorden die wij nauwelijks nog gebruiken  

in ons eigen taal. 

Maar Jezus wil tot ons in onze eigen moedertaal spreken. 

En ik denk dat Jezus daarom zo vaak   

hele eenvoudige gelijkenissen gaf. 

Om als het ware in de taal van ons hart te spreken. 

 

Misschien mag ik daarvan zelf één voorbeeldje geven. 

Toen ik op het seminarie zat, de priesteropleiding, 

vroeg een docent eens aan ons: 

"Vertel eens iets over jullie gebedsleven." 

En iedereen gaf natuurlijk een heel keurig en correct antwoord. 

Maar ik herinner me nog altijd één antwoord  

van een diaken student. 

Hij was getrouwd. 

En hij zei: 

's Avonds drink ik met mijn vrouw altijd nog even een glaasje wijn. 
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En dan kijken we samen nog eens terug op de afgelopen dag. 

Mijn vrouw vertelt dan wat ze allemaal heeft beleefd op haar werk. 

En ik vertel dan hoe mijn dag eruit zag. 

En zo delen we met elkaar  

de leuke dingen, waar we dankbaar voor zijn, 

en de minder leuke dingen, die we ook onder ogen willen zien. 

Wij vinden dat gewoon heerlijk om te doen. 

En dat alles natuurlijk met een gezellig glaasje wijn erbij. 

"Voor mij" zei hij, "is dat eigenlijk ook een soort bidden!" 

 

Ik vond dat zo'n mooi antwoord. 

Dat was nou de taal waarin hij God ontmoette. 

Gewoon, gezellig met zijn vrouw nog wat napraten 

aan het einde van de dag. 

Zo denk ik dat ieder zijn eigen taal mag hebben. 

 

En als u nu denkt: nou dat klinkt me wel heel erg gewoon! 

Wel, ik zal u zeggen: 

In de Bijbel staat dat de Heer met Mozes sprak, 

van aangezicht tot aangezicht. 

En dan staat er heel opvallend: 

Zoals iemand spreekt met zijn vriend. 

Zo gewoon ging God met Mozes om. 

En zo wil Hij misschien ook wel met ons omgaan. 

 

Kunnen wij de Heilige Geest ook nog een handje helpen? 

Ik denk het wel. 

Heel eenvoudig, door onze geestelijke antennes  

proberen af te stemmen 

op de signalen van de Heilige Geest. 

Waar wordt u warm van? 

Wat maakt u enthousiast? 

Wat zet u in beweging? 

Daar moet u uw antenne op afstemmen. 
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Als ik even voor mijzelf mag spreken. 

Vorige week was Paul Stomph even bij mij. 

Paul was mijn voorganger in Bennebroek 

en is nu pastoor in Volendam. 

Paul is echt een gelovige priester. 

Daar word ik dan helemaal blij van. 

Daar richt ik dan graag mijn antenne op. 

 

Of ik luister naar mooie muziek. 

Van de week heb ik de Messiah van Handel weer eens 

helemaal gehoord. 

Met dat beroemde Halleluiakoor. 

Dat is ook iets waardoor de Heilige Geest mij  

de grootheid van God laat ervaren. 

En dat maakt mij dan ook weer helemaal blij en enthousiast. 

 

Zo moet iedereen proberen zijn eigen antennes af te stemmen. 

En ieder mag daarbij zijn eigen voorkeur hebben.  

Zijn eigen moedertaal. 

Maar één ding is zeker: 

De Heilige Geest wil u zo graag helpen 

om de liefde van God werkelijk te ervaren. 

Ik zou bijna willen zeggen: 

De Heilige Geest wil gewoon 

dat het allemaal echt wordt voor u. 

En daarom spreekt God tot u zo graag  

gewoon in uw eigen moedertaal! 

Zalig Pinksteren. 

 

 

  

 

 

 

  

  
    


