
 1 

Een onvoorstelbaar feest 
Preek over Johannes 16:14 

 
Te lezen: Handelingen 2:1-13 en Johannes 16:5-15 
Zuilen, Pinksteren 1973 

 
Van kerst tot Pinksteren worden de christelijke feesten voor een buitenstaander 
steeds meer onvoorstelbaar en ongrijpbaar. Het kerkelijk jaar begint zonder veel 
problemen. Want met kerst kan iedereen zich nog voorstellen waarom het gaat. Je 
hebt als mens al zoveel wiegjes met pasgeboren baby’s gezien. Zonder moeite plaats je 
daar de kribbe van Jezus tussen. Ook op Goede Vrijdag lijken de gebeurtenissen nog 
geheel binnen onze voorstellingswereld te liggen. Wij mensen weten immers wat het 
is om onrecht en pijn te lijden. Als het niet uit eigen ervaring is, dan wel van het tv-
journaal dat ons dagelijks confronteert met menselijk lijden. Het kruis van Jezus lijkt 
een voor ieder mens grijpbare zaak. Maar met Pasen begint de situatie ons uit de 
hand te lopen. De gestorven Jezus verlaat het graf, onvoorstelbaar! Met Pasen staat 
onze wereld op zijn kop. Dood is niet langer dood. Om je dood te schrikken! De enige 
regels uit het paasevangelie die een nuchtere buitenstaander nog kan plaatsen zijn de 
regels die de evangelist Mattheüs schrijft over de soldaten die het graf van Jezus 
moesten bewaken. Mattheüs vertelt dat zij op paasmorgen ‘door vrees werden 
bevangen en als doden werden!’ 
 
De uit de dood opgestane Jezus is een voor deze wereld onvoorstelbare, ongrijpbare 
persoon. De opgestane Heer past gewoon niet in onze wereld waarin de dood het eind 
van alle dingen is. Vandaar dat de hemelvaart van Jezus de beste oplossing lijkt: De 
uit de dood opgestane Christus hoort thuis in de hemel. Wij sterfelijke mensen horen 
thuis op de aarde. Wanneer op hemelvaartsmorgen Jezus van de aarde opgenomen 
wordt en een wolk hen aan de ogen van zijn discipelen onttrekt, lijkt het doek te 
vallen voor het laatste bedrijf van een onvoorstelbaar vreemd eindigend toneelstuk. 
De spots op het toneel doven. Het licht in de zaal gaat aan. Je knippert met de ogen. 
Je bent weer terug in het gewone leven. Wij zien Jezus niet meer. Wij mensen zijn 
weer onder mekaar. Er is niets wat je je niet kunt voorstellen. 
 
Dat had u gedacht! Wanneer de uit de dood opgestane Jezus ten hemel wordt 
opgenomen en een wolk hem aan de ogen van zijn discipelen onttrekt, is dit niet het 
merkwaardig sluitstuk van een reeks onvoorstelbare gebeurtenissen. Waarna het 
leven op aarde zijn gewone gang herneemt. Na hemelvaart begint het voor nuchtere 
buitenstaanders pas goed onvoorstelbaar te worden! Het ongrijpbare, onvoorstelbare, 
angstaanjagend vreemde van de opstanding is met Pasen alleen in Jezus Christus aan 
te treffen. Na Jezus’ hemelvaart, met Pinksteren, breidt het onvoorstelbare van Pasen 
zich als een olievlek over de aarde uit. 
 
Dit is Pinksteren. De opstanding uit de dood, de overwinning op alle dienaren van de 
dood als onrecht en wapengeweld, de zege van vergeving over wraak en van liefde 
over haat tref je voortaan niet alleen in Jezus Christus aan. Pasen is niet een in Jezus 
Christus gelokaliseerde schoorsteenbrand. Met Pinksteren wordt Pasen een in deze 
wereld uitslaande brand. Het vuur van het leven dat het graf niet kon houden grijpt 
om zich heen en steekt velen aan. 
 
Zo moet u Pinksteren zien en zelf beleven: Als de uitslaande brand van het paasvuur! 
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Op pinkstermorgen zitten Jezus’ discipelen bijeen. Een groepje onopvallende, 
eenvoudige mannen. De laatste weken waren ze heen en weer geslingerd tussen vrees 
en hoop. Tien dagen tevoren, met hemelvaart, hadden ze afscheid moeten nemen van 
hun meester. De discipelen vormden beslist geen groep waarop aller ogen gevestigd 
waren. Niemand verwachtte iets van hen. En terecht. Want zij waren er ver van af iets 
geweldigs te presteren. Plotseling is er een windvlaag met een wonderlijke uitwerking 
op deze groep. Er verschijnen vuurtongen op hun hoofden. Het vuur van Pasen was 
begonnen om zich heen te grijpen. Het vuur van Jezus’ opstanding uit de dood had 
zich meester gemaakt van de discipelen. En ogenblikkelijk was er in hen ook iets 
merkbaar van de opstanding uit de dood: Ze verloren hun vrees voor mensen, die hen 
na Jezus’ kruisdood had gekenmerkt. Twijfel maakte plaats voor overtuiging. 
Met dat de tongen van het paasvuur op hun hoofden zichtbaar werden, werden ook 
hun eigen tongen vuurtongen. Met gloed spraken zij over Gods daden door Jezus 
Christus. De gloed waarmee zij spraken is nog iets anders dan de gloed van 
menselijke overtuiging. Het is de gloed van Pasen. De gloed van Jezus’ 
opstandingskracht. De alles overwinnende opstandingskracht van Jezus Christus 
geeft hun woorden een onvoorstelbare uitwerking. Het vuur van hun woorden brandt 
de taalbarrière weg. Talrijke aanwezige buitenlanders horen deze eenvoudige 
plattelanders uit Galilea in hun moedertaal het woord voeren. 
 
Zo is Pinksteren de uitslaande brand van Pasen. Met Pasen gloeit het leven dat het 
graf niet houden kon in de opgestane Jezus. Op de eerste pinksterdag, ’s morgens om 
negen uur, brandt dit vuur in de twaalf discipelen van Jezus. Volgens Handelingen 2 
waren er aan het eind van die eerste pinksterdag drieduizend mensen tot geloof 
gekomen. Drieduizend mensen waren aangestoken door het vuur van Jezus’ 
opstandingsleven. Pasen is: De overwinning van Jezus’ leven op de dood. 
Overwinning van Jezus’ leven op de dienstknechten van de dood, waaronder ziekte en 
gebrek. Pinksteren is de uitslaande brand van Pasen. Het opstandingsleven grijpt 
zegevierend om zich heen. We lezen in het boek Handelingen hoe kort na Pinksteren 
Petrus en Johannes in de naam van Jezus de verlamde man genezen. Pasen is: De 
overwinning van Gods wijsheid over menselijke eigenwijsheid en theorieën en 
plannen. Met Pinksteren begint Pasen om zich heen te grijpen. Wanneer de 
discipelen na Pinksteren door de Joodse Hoge Raad voor hun prediking en daden ter 
verantwoording worden geroepen, geven zij zo’n krachtig en overtuigend getuigenis 
over Jezus’ opstanding uit de dood, dat het puikje van Joodse godgeleerden deze 
eenvoudige ongeletterde mannen geen weerwoord weet te geven. 
 
Zo lezen we hoe de Joodse schriftgeleerde Paulus, op weg om christenen gevangen te 
zetten, zich gewonnen geeft voor Jezus Christus en diens grootste apostel wordt. 
Zo lezen we hoe na Pinksteren het geloof in Jezus Christus zijn zegetocht door de 
wereld begon. Palestina, Klein-Azië, Griekenland, Italië, Noord-Afrika. Overal komen 
mensen tot geloof, ruilen hun eigen theorieën en wijsheden in voor de wijsheid van 
het evangelie. Pasen is: De overwinning van Jezus’ liefde over haat. De overwinning 
van Jezus’ vergeving over wrok. Met Pinksteren grijpt Pasen zegevierend om zich 
heen. We lezen in Handelingen der apostelen hoe de christen Stefanus bad voor zijn 
Joodse moordenaars, toen deze hem stenigden. 
 
Pinksteren is voor veel mensen een ongrijpbaar feest vol onvoorstelbare 
gebeurtenissen. De onvoorstelbaarheid van Pinksteren is de onvoorstelbaarheid van 
Pasen. Het is in onze wereld onvoorstelbaar dat een leven sterker is dan de dood. Dat 
vergeving sterker is dan wrok. De opgestane Jezus kunnen we nergens in onze wereld 
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plaatsen. Zolang u een buitenstaander bent zult u niets van Pasen en Pinksteren 
begrijpen. Zolang u alleenstaande in onze wereld voor de buitenkant tegen deze 
feesten aankijkt zullen zij u onvoorstelbaar en ongrijpbaar zijn. U moet Pasen en 
Pinksteren van de binnenkant uit leren kennen. Bidt God of hij het opstandingsleven 
van Jezus Christus in uw eigen leven wil uitstorten. Of het vuur van Pasen ook u met 
Pinksteren in brand mag zetten. En u zult bemerken dat het onvoorstelbare van 
Pasen levenswerkelijkheid is. Tot uw eigen verbazing zult u merken dat er een leven is 
dat sterker is dan wat ook, inclusief de dood. Een leven dat alle menselijk 
voorstellingsvermogen te boven gaat. Een leven waarvan u zelfs niet had durven 
dromen. 
 
Als tekst voor deze prediking lazen wij de woorden uit het Johannesevangelie 
waarmee Jezus zijn discipelen voorbereid op de komst van de heilige Geest. Jezus 
zegt van de heilige Geest die met Pinksteren wordt uitgestort: ‘Hij zal mij 
verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen.’ De heilige 
Geest, die met Pinksteren is uitgestort, zal Jezus verheerlijken. De heilige Geest zal 
uit Jezus nemen en het u verkondigen. 
 
Dit is hetzelfde als: Pinksteren is het vuur van Pasen dat ons in zijn greep krijgt. De 
heilige Geest neemt zogezegd een vlammetje uit het opstandingsleven van de 
opgestane Christus en steekt uw leven er mee aan. De heilige Geest neemt uit Jezus 
en verkondigt het u, doet u erin delen. De heilige Geest zal Jezus verheerlijken. 
 

 


