
Meditatie bij de viering ter afsluiting van het Nijkleaster Pinkster Paad 2018 
 

Veelstemmig en meertalig 
 
1. 
Beste mensen, bij de afsluiting van het NPP met als thema ‘Veelstemmig en meertalig’ deel 
ik graag een paar gedachten met jullie over het beroemde, en misschien al te bekende, 
verhaal over Pinksteren uit Handelingen 2.  
 
Bij de komst van de heilige Geest vergaat horen en zien de aanwezigen. Het gaat over wind 
en vuur, over tongen en talen. Er klinken vreemde talen, de moedertalen van een lange lijst 
‘vreemde’ volken. En het maakt veel los bij de mensen die het meemaakten: ‘Ze waren 
buiten zichzelf van verbazing’ en ‘verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht’. Ze vragen 
zich daarom af: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 
 
2. 
Het had natuurlijk veel eenvoudiger en eenduidiger gekund. Bij de geboorte van de kerk 
(want dat is het pinksterfeest) had ook best één taal kunnen klinken. De heilige Geest had 
toch de taal van de heilige schrift, het Hebreeuws, kunnen gebruiken? Of de internationale 
taal van die tijd, het Grieks? Bijna iedereen verstond die taal en dus was dat PR technisch 
veel handiger geweest. Maar nee, er klinken vreemde talen. Iedereen hoort het verhaal over 
Gods grote daden in zijn of haar eigen moedertaal. Yn ús memmetaal! 
 
Dat is geen toevalligheid maar de fundamentele koers op deze geboortedag van de Jezus-
beweging, die later kerk zal worden genoemd. Vanaf het allereerste begin wordt duidelijk 
gemaakt dat er geen overheersende taal zal zijn waar iedereen zich maar aan moet 
aanpassen. Er zal geen centraal gezag zijn waar iedereen zich maar naar moet voegen. Alle 
wegen leiden niet naar Jeruzalem, maar naar de uiteinden van de aarde.  
 
Dat is ongehoord en wordt vaak niet begrepen in onze kerken. Om het volstrekt duidelijk te 
maken en er geen enkel geen misverstand over te laten bestaan wordt die hele tong 
brekende lijst met volkeren genoemd. Al die volkeren met hun talen doen ertoe, zijn 
belangrijk, worden gezien.  
 
‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in 
onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, 
Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de 
omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden 
en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken 
over Gods grote daden.’  

 
Deze lijst is voor velen tot op de dag van vandaag een bron van grote vreugde en ontroering: 
wij mogen onszelf zijn. Binnen de Friese kerken was en is dit dé tekst die de vrijheid gaf om 
Fries te kunnen spreken in de kerk. Maar het is ook de vrijheidstekst van vele christenen 
onder de volkeren: van de Welsh tot de Basken, van de Navaho tot de Guarani, van de 
Berber tot de Zoeloe volken, van de Tamil tot de Maori om maar een paar hele grote 
stappen te maken.  



3. 
Deze lijst staat overigens niet alleen symbool voor de volkeren, maar voor nog veel meer. Op 
die dag van de Geest hoefden de aanwezigen zich niet aan te passen aan een centraal gezag. 
Ieder hoorde het op eigen wijze, op zijn of haar eigen manier. Dat wil zeggen dat ieder de 
Geest zelf mag ontvangen in zijn en haar eigen leven. Dat wij ook gezien worden en onszelf 
mogen zijn. Dat wij onze eigen weg in vreugde mogen gaan.  
 
Er zijn hoge geestelijken in ons land die menen te kunnen bepalen hoe wij moeten zijn. Die 
er een gewoonte van maken om mensen buiten te sluiten die niet binnen de regels passen: 
Protestanten mogen niet meedoen aan de eucharistie. Gescheiden mensen ook niet. Homo's 
evenmin. Vrouwen mogen niet mee doen. Althans, niet volledig. Het gaat dan steeds weer 
over uitsluiting. Het is een diep trauma binnen onze kerken.  
 
En dat, terwijl het juist begonnen is met acceptatie, met insluiting, met omarming. Gelukkig 
is er een nog hogere geestelijke die daar juist wel een gewoonte van maakt! En die de 
theologie van de omarming beoefent!  
 
4. 
Bij Nijkleaster proberen we ook te groeien in een theologie van de omarming. We willen 
geen regels opstellen die buitensluiten, maar ruimte creëren waarin wij allemaal onze eigen 
weg kunnen vinden. Want ieder van ons gaat zijn eigen geestelijke weg. Soms verdwaald 
maar soms ook weer gevonden. Soms opgebrand maar soms ook weer aangeraakt en vol 
vuur. Daarom zou de lijst van de volkeren vandaag ook anders kunnen klinken, namelijk als 
een lijst van onze namen zoals wij hier vandaag aanwezig zijn. Van ons allemaal! Dat wij het 
verhaal horen in onze eigen taal, in onze eigen context, in ons eigen leven, in onze eigen ziel. 
Veelstemmig en meertalig! We hebben jullie zojuist gevraagd je naam op te schrijven op een 
groot paneel. De ‘volkerenlijst’ uit Handelingen wordt vandaag tot een paneel met onze 
namen. Dus zingen wij straks het lied dat wij zo graag zingen bij Nijkleaster. Een lied van 
aanvaarding en acceptatie. En tegelijk ook een lied van geestelijke groei! 
 
Take, o take me as I am; 
Summon out what I shall be; 
Set your seal upon my heart  
and live in me. 
 
Dat verhaal klonk bij de geboorte van de kerk. Dat verhaal klinkt vandaag. En dat verhaal 
mag klinken tot de einden der aarde, tot het uiterste! Amen. 
 
ds. Hinne Wagenaar 
Pinkstermaandag 2018 
 
 
 
 
Aan het slot van de viering werd het lied ‘Ga’ van Herman Verbeek gezongen. 
‘Ga: tot de einden der aarde, tot het uiterste, daar zal liefde zijn: Ga.’ 


