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 Vandaag op deze zonnige lentedag viert de ganse christenheid het hoogfeest van Pinksteren, 

het mysterie van de Geest, de Geest van God die, over de grenzen heen van het historische 

christendom, elke mens schept en boetseert tot een geanimeerd stuk klei. Deze unieke schepping is 

geroepen om tempel van de Heilige Geest te worden. 

 Maar Pinksteren is ook het mysterie van de Geest van God die zweeft over de wateren naar 

het Scheppingsverhaal, of nog die de diverse volkeren en culturen inspireert en zegent. De wateren– 

de zeeën en oceanen – verbinden immers de verschillende landen en werelddelen. De wateren 

overbruggen de afstand tussen de diverse volkeren en culturen. 

 Het is dus geen toeval dat de Oude Grieken de zee pontos noemden, wat in het Frans nog 

bestaat als ‘pont’, een brug. De zeeën, de wateren waarover sprake in het Scheppingsverhaal, 

overbruggen de afstand tussen volkeren en culturen; of beter gezegd brengen volkeren en culturen 

dichter bijeen, ook vandaag nog… ‘Overbruggen’ in letterlijke maar ook in figuurlijke betekenis; de 

mens moet de verschillen weten te overbruggen. 

 Deze goddelijke zegen openbaart zich nogmaals wat verder in hetzelfde boek Genesis bij het 

verhaal van de Toren van Babel (Genesis 11/ 1-9) met de spraakverwarring. God spreekt tot de 

mensheid: “gaat, weest vruchtbaar en vervult de aarde”. Dit impliceert de zegen over de 

verscheidenheid aan volkeren behorende tot die ene mensheid in God”. Samengevat als “de eenheid 

in de verscheidenheid”. 

 Maar de mensen van Babel plannen om daar tegen aan te gaan, door de verscheidenheid te 

onderwerpen aan één grote Babylonische macht en een ‘nieuwe wereld’ in te huldigen. Hoe actueel 

klinken al deze woorden tot ons vandaag door. Deze nieuwe wereld staat tegenover de wereld 

geschapen in het begin door God en die verscheidenheid erkent en zegent. 

 Deze verscheidenheid aan volkeren en culturen, leren ons de Vaders, openbaart dat Gods 

creatieve kracht geen grenzen kent en dat wij één blijven en verenigd zijn in het verschil. De 

pinksterikoon is hiervan een illustratie. 

 God komt tussen in de bouw van de ééntalige Toren van Babel om deze hoogmoed, deze fictie 

te doorbreken; en dit omdat de erkenning van zij die hun erkenning opleggen steeds gepaard gaat met 

de ontkenning van de alteriteit van de ander. Concreet gaat het over ‘welke ene taal’ en welke deze 

ene taal ook mogen worden, dit is ten koste van de ontkenning van alle andere talen; en talen staan 

voor volkeren en culturen. 

 Wij kunnen de wereld, onze kerken slechts opbouwen enkel en alleen door de erkenning van 

de alteriteit; zoniet maken we ons een ‘god’ naar onze maat, zoniet bouwen we elk onze eigen Toren 

van Babel. 



 De aarde werd ons geschonken als een relikwie om de bruidskamer te worden waar mensen, 

volkeren en culturen God zouden ontmoeten. Vandaag is Pinksteren de dag van de anti-Babel uit de 

Handelingen der Apostelen, die we zonet hebben gehoord tijdens de epistellezing. De eenheid is niet 

het werk van mensen, maar wel van de Heilige Geest: een Geest van heiliging, heling, genezing, 

vervulling en vervolmaking; en dit eerst en vooral in elkeen van ons om tempel van de Heilige Geest te 

worden. Maar deze Geest van heiliging, heling, genezing, vervulling en vervolmaking doet ook 

communio en eenheid in verscheidenheid geboren worden onder de volkeren. Alle volkeren 

opgesomd in het epistel van vandaag – “Parten, Meden, Elamieten, bewoners van Judea en 

Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de 

Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren” (Handelingen 2/ 

9-12) – vormen de toenmalige wereld en woonden allen in minderheden in de stad Jeruzalem; al deze 

volkeren kunnen we vervangen door alle volkeren waar wij vandaag dagelijks over horen spreken en 

die allen in minderheden in onze steden wonen… 

 Wij zijn geroepen om deze weg van eenheid in God voor te bereiden door het uitdragen en 

belichamen van de geest van de zaligheden, een geest die we kunnen samenvatten tot christenen die 

arm zijn van geest, tot eenvoudige mensen, zachtmoedige mensen, barmhartige mensen met een 

zuiver hart. 

 Deze getuigenis is niet een Toren tot in de hemel, maar wel – openbaart ons de Apocalyps – 

het nederdalen van het Hemels Jeruzalem op aarde, beeld van de bruid die zich mooi maakt voor haar 

Bruidegom Jezus Christus tegemoet te gaan. 

 

          vader Dominique 
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