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Gemeente van onze Heer, 
 
Happy stones, en Pinksteren, ik moet bekennen: het bracht me even in vertwijfeling. Hoe combineer 
je dat?!  
 
Stenen zijn typisch dingen met gewicht, hard, onwrikbaar. Dat is vaak heel handig: je kunt er huizen 
mee bouwen, straten mee aanleggen. Een steen staat voor stevigheid en duurzaamheid. Gebouwen 
van honderden jaren terug staan er nog, rotsformaties kunnen de eeuwen trotseren. 
 
In de beeldtaal van de bijbel komt de steen geregeld voor: Christus kan ‘hoeksteen’ heten (Marcus 
12:10 e.a., naar Psalm 118:22), de steen die het hele gebouw stut en overeind houdt; maar ook steen 
des aanstoots (Romeinen 9:33, naar Jesaja 8:14). Zo kennen wij ook gedenkstenen, denk aan graf-
stenen, aan monumenten met een inscriptie voor latere generaties, om gebeurtenissen en mensen 
te gedenken. ‘Hier ligt begraven’, ‘Hier werd geboren’, ‘In dit huis is die en die ontdekking gedaan’; 
belangrijke gebeurtenissen, ook rampzalige die we toch niet mogen vergeten. Denk aan de ‘Stolper-
steine’, letterlijk ‘struikelstenen’, de kleine steentjes (al zijn ze feitelijk van metaal) die Joden en 
andere slachtoffers van het naziregime gedenken, op de plek waar ze woonden en werden wegge-
voerd. Niet bedoeld om letterlijk over te struikelen, wel figuurlijk om bij stil te staan. Stenen herinne-
ren: door een steen neer te leggen of zelfs maar te verleggen laat je weten dat je ertoe doet, dat je 
verschil maakte.1 Denk ook aan de Joodse gewoonte, een steentje te leggen op een graf, een teken: 
‘ik was hier, en ik kwam voor jou’.  
 

Stenen zijn bij uitstek materieel, ze hebben 
gewicht, draagkracht, duurzaamheid. Maar hoe 
krijg je dat nou bij Pinksteren in de buurt: 
Pinksteren, het feest van de Geest! En de Geest is 
bij uitstek het tegenovergestelde: vluchtig, 
ongrijpbaar.  
 
Ga maar na, het gebeuren op die ochtend van 
Pinksteren wordt ons in het boek Handelingen be-
schreven met drie wonderlijke verschijnselen: 

wind, vuur, en verstaanbaarheid in alle talen. Alle drie zijn ze ‘ongrijpbaar’. Wind kun je niet zien, niet 
opslaan of bewaren, ook niet goed beheersen. Wel voelen, en we weten van het effect. Die dikke 
boom bij de rotonde aan het eind van de Achterberglaan: zomaar om, gewoon geveld afgelopen 
vrijdag door een krachtige windvlaag. En vuur, wat heeft dat niet een kracht: je warmt je bij de open 
haard, je gebruikt de hitte om te koken, maar denk aan de brand in Den Haag die in no time zoveel 
huizen en een moskee in de as legt. Vuur is evenmin als wind in een potje te doen en te bewaren; het 
is een kracht, niet grijpbaar en ook niet helemaal beheersbaar.  
 
De talen, dat is een iets ander verhaal, maar ook dat is iets wat gebeurt, een evenement, event zeg je 
tegenwoordig, of performance, op één bepaald moment, niet te bewaren of te conserveren.  
 

 
1 Na de lezing uit Jozua is geluisterd naar het lied ‘Ik heb een steen verlegd’ van Bram Vermeulen. 
https://www.youtube.com/watch?v=1gEF2b3x8pg. 

https://www.youtube.com/watch?v=1gEF2b3x8pg


Pinksteren is van de drie grote christelijke feesten altijd het moeilijkste, zegt men. Bij Kerst, een pas-
geboren kind, daarbij kun je je iets voorstellen, en ook dat het hoop geeft. Ieder mens draagt immers 
een geheim in zich, kan zich ontwikkelen tot een mens vol mogelijkheden. En Pasen, dat onvoorstel-
bare verhaal van leven door de dood heen, dat is misschien moeilijk te geloven maar wat het bete-
kent, als je het durft te geloven, dat is wel duidelijk. 
 
Maar die geest, die waait waarheen ze wil, dat ontglipt ons, dat is ongrijpbaar, wordt vaak gezegd. 
Nou, OK, dan laten we die Geest nog even zweven, en kijken we nog iets beter naar de stenen, die 
zijn tenminste tastbaar.  
 

* * * 
 
Van alle stenen-verhalen koos ik vanmorgen een gedeelte uit Jozua, de twaalf gedenkstenen. Israël 
trekt het beloofde land binnen. En dat moment wordt gemarkeerd. Straks moeten ze nog eens 
Pesach, het feest van de Uittocht vieren, en daarvoor moeten ze besneden worden, maar eerst nog 
iets anders: stenen worden neergezet op de oever van de Jordaan, de grensrivier, als een herinne-
ringsmonument, een gedachtenisplek.  
 

Even terzijde. Het binnentrekken van het beloofde land heeft ook een keerzijde. Voor de één 
een plek, en terecht, een slavenvolk dat bevrijd is, vluchtelingen die een thuis nodig hebben. 
Maar de ander op zijn, haar beurt, verdreven of tot slaaf gemaakt – hoe lezen we dat? Ik kan 
me voorstellen dat een tekst als deze onder christelijke Palestijnen met argwaan wordt 
gelezen. Goed, Jozua speelt meer dan 3000 jaar geleden. Maar schuiven toen en nu niet over 
elkaar? Realiseren we ons dat het feest van de stichting van de moderne staat Israël voor de 
Palestijnen een treurdag is, de naqba, vanwege de verdrijving van mensen van hun land en 
uit hun huis – iets wat tot op de dag van vandaag doorgaat? Het gaat vanmorgen niet over 
dat conflict, ik kan er niet uitvoerig op ingaan, maar het moet wel genoemd. En we mogen 
hopen en bidden op niet alleen een wapenstilstand (wat overigens een hele stap vooruit is, 
rakketten en bommen lossen niks op) maar op een rechtvaardige vrede met levensmogelijk-
heden voor iedereen. En misschien om te beginnen, een erkenning van elkaars pijn, niet 
alleen jezelf als slachtoffer maar ook oog voor die anderen. Dat zou wat wezen! 

 
Ik pak het verhaal toch op als een positief verhaal, niet alleen voor Israëlieten maar veel breder. 
Slaven bevrijd, mensen die een toekomst tegemoet gaan die, zo vertellen ze dat, door God mogelijk 
is gemaakt. Daar moet je bij stilstaan! Letterlijk blijven ze stilstaan in het midden van de Jordaan, 
waar een kleine herhaling plaatsvindt van het wonder van de Schelfzee, toen de wateren uiteen 
weken en de Israëlieten doorlieten. Nu weer, en dat moet in herinnering blijven. Volgende genera-
ties, die er niet bij waren, moeten het horen en weten. Daar zijn die stenen voor. Ze worden meege-
nomen en neergezet als een teken. Ze wijzen naar iets wat gebeurd is. En ze zijn bedoeld om vragen 
op te roepen. ‘Waarom staan die stenen daar?’ vraagt een kind aan z’n ouders. En dan wordt er 
verteld, dan worden de verhalen opgehaald, zoals Israël dat verankerd heeft in zijn traditie, van 
Pesach: ‘waarom is deze avond anders dan andere avonden?’ Het jongste kind vraagt, de oudste 
oudere antwoord: ‘intergenerationeel’ noemen we dat tegenwoordig in de catechese, een modern 
inzicht… zo oud als de uittocht uit Egypte!  
 
Zo herinner je je ‘de grote daden van de Heer’. Zijn bevrijdingsdaden. Je beseft waar je vandaan 
komt. Je beseft wat je geschonken is: vrijheid, maar ook wordt uitdrukkelijk de Ark van het Verbond 
genoemd, het centrale cultusobject van Israël: geen godenbeeld, maar een kist met twee stenen – 
jazeker, stenen! – platen met daarop de tekst van de grondwet van het verbond. De tien woorden, 
afspraken. ‘Geboden’? Ja, dat ook, maar het begint ook weer met die herinnering: ‘Ik ben de Heer, 
die je uit het land Egypte, het slavenhuis, heeft uitgeleid’. En dus: blijf bij je Bevrijder, ga je niet te 
buiten aan fascinatie voor iets anders – en dan volgt de rest vanzelf.  
 

* * * 



 
Geschiedenisles uit lang vervlogen tijden? Niet alleen. ‘Terug naar de onze’ – zouden ze bij Andere 
tijden zeggen. Ook Pinksteren gaat over het vertellen van Gods grote daden. Vroeger als kind be-
greep ik nooit waarom het verhaal kon beginnen met ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak’ – 
het moest immers nog Pinksteren worden. Maar op het Joodse Pinksteren, ‘pentacost’, de vijftigste 
paasdag, gedenkt Israël nu uitgerekend de wetgeving op de Sinaï, het verbond. En op dát feest ge-
beurt ook dat bijzondere moment van de uitstorting van de Heilige Geest. 
 
Verband? Ik denk het wel. Na de bevrijding uit de slavernij 
moet Gods volk nu zelf de weg gaan, door de woestijn; niet 
alleen, ze zijn voorzien van richtlijnen, regels, maar bovenal 
dragen ze de belofte met zich mee van Gods nabijheid, in 
wolk en vuurkolom. Maar toch, wel zelf. Jezus’ leerlingen 
gaan ook zonder hem verder, maar met in de rug alles wat 
geweest is. De grote dingen die gebeurd zijn, de tekenen, 
de genezingen, het delen van het brood, de woorden van 
Jezus die hen inspireerden, dat alles blijft. Schrijf het op, 
desnoods op steen, onthoud het, deel het uit, en geloof dat 
je nooit zonder zijn aanwezigheid hoeft te zijn, nooit zon-
der die aanblazing, die adem van omhoog. Als een steen 
daarbij helpt, happy stone of blije kei, prima. Als je er je 
geloof mee vast wilt houden, mooi, en als je het ermee uit 
wilt delen, nog mooier. Prediker wist het al: Er is een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om 
stenen te verzamelen (Prediker 3:5, Willibrordvertaling): overdrachtelijk, een tijd om voor jezelf je 
geloof te versterken, en tijd om ervan uit te delen. 
 

* * * 
 
Harde steen en vluchtige wind, ze vullen elkaar als beelden aan – maar ik had er nog een andere 
associatie bij. Juist deze week stortte de beroemde ‘boog van Darwin’ op de Galapagoseilanden in. 
Een natuurlijke rotsformatie, van steen, iconisch van uitstraling. Eeuwen moet ‘ie er gestaan hebben. 
Maar zeewind met kleine zandkorrels hebben ‘m uiteindelijk laten instorten, alleen de beide zijkan-
ten staan nu nog. Jammer, misschien. Maar tegelijk werd ik er wel blij van, van dat machtsvertoon 
van de wind die waait zo zij wil, de druppel die de steen uitholt, de zachte kracht die het uiteindelijk 
voor elkaar krijgt.  
 
Zou dat een beeld mogen zijn voor de werking van de Geest? Er zijn nog heel wat rotsvaste zeker-
heden die ik wel ondergraven zou willen zien door de wind van de Geest. Zoveel zekerheden die 
omver mogen, zoals ‘er verandert toch nooit iets’, en ‘de mens is nu eenmaal slecht’ en ‘vrede is 
onmogelijk’ en zo meer. We zullen het zien: de wind zaait en wie geduld heeft, zal storm oogsten: 
 

Gods adem die van boven kwam 
zet hart en ziel in vuur en vlam 
en opent ons de oren 
dat wij zijn tongval horen. 
…. 
Luister, dat ademend geluid 
God zaait de wind des Geestes uit 
om straks een storm te oogsten: 
de lof des Allerhoogsten.      (LvdK 1973, lied 246: 1 en 4,  

t. Willem Barnard). 
 
Amen! 
 


