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Thema: ‘In vuur en vlam’ 
 
Lezing: Handelingen 2: 1-18 
 
Intro 
In de afgelopen week hadden we een bijeenkomst van predikanten in de consistorie van de 
Catharijne-kerk in Brielle. Zo eens in de twee maanden ontmoeten we elkaar daar om bij te praten, 
ervaringen te delen, een onderwerp te bespreken en we sluiten af met een korte viering in de kerk. 
In het rondje dat we maakten, vertelden verschillende collega’s over de afsluiting van het seizoen. 
Want ja, de kerk kent in veel opzichten een soort zomerslaap... 
 
Toen ik als laatste aan de beurt was, kon ik vertellen dat we in Zuidland diezelfde avond bij elkaar 
zouden komen om de Startzondag voor het nieuwe seizoen voor te bereiden. De eerste stappen 
zouden zetten voor dat thema ‘Een goed gesprek’. Niks geen zomerslaap, maar alvast vooruit 
kijken! 
De Gemeente van Christus leeft ook in de zomer. 
 
En daarover verder denkend kwam ook de bijeenkomst van a.s. donderdagavond in beeld, waar 
we voorlopig in kleine kring na denken over de kerk van de Toekomst. Kerk-ook-Morgen: afgekort 
KOM! 
Wat is je droom voor de toekomst van de kerk, is de vraag, die we meekregen. Wat is je verlangen 
voor hoe die kerk er uit zal zien, een kerk waar ook nieuwe generaties zich thuis voelen?! 
 
Ja, zeg het maar! I have a dream ... Ik droom van... 
Ik droom van een kerk, waar mensen omzien naar elkaar... 
Ik droom van een kerk, een kerkdienst ook, waar mensen graag 
                                                  heen gaan... 
Ik droom van een gemeente waar mensen zich thuis voelen... 
Ik droom van een gemeente, die naar buiten gaat, 
                     midden in het dorp staat 
Ik droom van een gemeenschap, die daardoor ook getuigt van 
            Gods grote daden en van de Liefde van Christus ... 
 
Want Gods grote daden, daar gaat het over op het eerste Pinksterfeest. 
Daarover spraken zij, die twaalf, die honderdtwintig ... al die mensen, die vervuld waren van Gods 
Geest, in vuur en vlam stonden. 
Pinksteren is ook een feest van ‘dromen’; nee, niet wegdromen uit de werkelijkheid, maar midden 
IN die werkelijkheid een droom vasthouden van hoe Gods kerk zou mogen zijn. 
Want het Pinksterfeest wordt wel de verjaardag van de Kerk genoemd. Geboren in dat jaar 33 op 
de vijftigste dag na Pasen! 
En nu op vijftien jaar ná al tweeduizend jaar jong! 
En op zo’n verjaardag mag de kerk opnieuw geboren worden, herleven, als een Revival, 
Opwekking! 
 
Het Pinksterfeest, over het algemeen inhoudelijk het meest onbekend in de wereld om ons heen, 
maar toch zo belangrijk. 
Want het is de vervulling van het Paasfeest. Zeven maal zeven dagen zijn geteld en dan is die 
vijftigste dag de vervulling. 
Zo begint het boek Handelingen ook: toen de vijftigste dag vervuld was, toen de Pinksterdag 
aanbrak. 
 
En we horen van ‘een geluid als van een hevige windvlaag’ en ‘tongen als van vuur’(NBG ’51), 
vlammen als vuurtongen. De leerlingen van Jezus staan in vuur en vlam. 
Toen als net zo ongrijpbaar als nu: twee maal horen we ‘als van’: zoiets, ongeveer zo; maar voor 
de Joodse hoorders en lezers was het ook gelijk duidelijk. 
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Had God zich ook niet op diezelfde manier bekend gemaakt aan het volk Israël bij de Sinaï, zo 
rond de vijftigste dag na de Uittocht?! In vuur en wind rond de top van de berg... 
Gods openbaring, zijn Woorden, zijn Tora was daar gegeven om met het volk mee te gaan op hun 
tocht door de wereld. 
Én – zegt de Joodse traditie – Gods Woord, gesproken op de Sinaï heeft zich in zeventig talen 
verdeeld – zeventig van alle toen bekende volken op de aarde, zodat elk volk in de eigen taal 
Gods Woord kan horen. 
 
Dat herhaalt zich, vernieuwt zich hier op het Pinksterfeest. Iedereen, overal vandaan – zeven-tien 
verschillende achtergronden worden hier genoemd, iedereen hoort de leerlingen van Jezus in de 
eigen moedertaal, eigen dialect staat er zelfs, over Gods grote daden spreken. In vuur en vlam! En 
als ik dat ‘Gods grote daden’ mag vertalen, gaat dat over zijn liefde in Christus. 
 
Gistermiddag sprak de Amerikaanse bisschop Bruce Curry bij het huwelijk van Harry en Meghan 
openlijk over die Liefde van Christus, die Zichzelf voor ons gegeven heeft. Wereldwijd miljoenen, 
die het hoorden. 
 
Maar hij verbond dat met hoe wij mogen leven: 
‘When love is the way – als liefde het pad is dat we bewandelen… 
en hij liet er allerlei voorbeelden op volgen wat dát zou betekenen ... en sloot af met: dan is dat een 
‘vuur’. 
Dat ‘vuur’ dat leven mogelijk maakt, zoals vuur vanaf dat eerste moment dat de mens daar greep 
op kreeg, het leven van de mensen een nieuwe wending gaf. 
 
Zo is het ook met het vuur van Pinksteren. De Liefde van onze Heer Jezus Christus zet zijn 
leerlingen in vuur en vlam. 
Want de heilige Geest is ook - of juist - de Geest van Jezus, 
die zíjn werk op aarde voortzet, 
die de leerlingen inspireert tot hun getuigenis 
en die zo de nieuwe beweging van de ‘mensen van de Weg’ op gang brengt. 
 
Zo mogen ook wij vol, vervuld zijn van Gods Geest. 
Niet alleen een Naam, genoemd in een Geloofsbelijdenis – Ik geloof in de Heilige Geest – maar 
een werkelijkheid in ons dagelijks leven, waar de vrucht van die Geest mag groeien in liefde, vrede 
en blijdschap. 
Vervuld van Gods Geest om ons werk te kunnen doen als ambtsdrager en pastoraal medewerker, 
maar ook wij allemaal in dat ‘ambt van alle gelovigen’. Omdat Gods Geest ook kracht geeft om te 
getuigen. ‘Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de heilige Geest over jullie komt’ heeft Jezus 
gezegd ‘en jullie zullen mijn getuigen zijn’! (Handelingen 1: 8) NIET ‘je zal en je moet’, maar het zal 
gewoon gebeuren! 
 
En zo gebeurt het ook op dit feest. En het raakt iedereen. Ik heb eens even geteld, maar tot negen 
keer toe komt in het gelezen Bijbelgedeelte het woord ‘allen’ of ‘ieder’ voor. 
Het is alsof we er niet onderuit kunnen. Het verhaal van de Levende, Gods liefde in Christus is te 
groot om voor ons zelf te houden. 
In vuur en vlam gezet, worden we ingeschakeld – ieder op zijn of haar eigen wijze. Want het is 
‘Pinksteren en verder ...’. Het houdt niet op bij vandaag. 
 
Dat wat vreemde woord ‘ambt’, wat je mag dragen én waar je door gedragen wordt, is een 
vertaling van het Griekse woord ‘diakonia’ – dienst, dienstbaarheid. In Handelingen gaat dat zowel 
over het dienen aan de tafels – waar onze Diakonie van is afgeleid, maar evengoed over het 
dienen van het Woord (met een hoofdletter) en het dienen in de gebeden (Handelingen 6: 2 en 4 – 
NBG ‘51). 
Ons gebed is dat degenen, die we straks naar voren mogen roepen ook zullen ervaren dat ze 
gedragen worden! 
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In vuur en vlam! Het geeft aan, dat we mogen dromen van een kerk zoals God die bedoeld heeft, 
waarvan de blauwdruk al met dit Pinksterfeest gegeven is. 
Maar wel dromen met de ogen open! Toch maar geen zomer- of winterslaap, maar voluit wakker 
zijn. Visie hebben voor de toekomst! 
 
Met Pinksteren bidden we voor Gods kerk in de wereld; zingen we als jarige kerk om onze Heer te 
prijzen. 
Bidden we zingend, zingen we biddend: 
 ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart’ 
Vul ons hart, ja heel uw kerk en zo heel uw schepping! 
 
Amen 
 


