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eredienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: Feest van de geest! 

Preek 
Prediking n.a.v. Handelingen 2: 4a en 2 Corinthiërs 3: 8b 
En allen werden vervuld van de Heilige Geest… Zal dan wat de Geest brengt niet nog groter 
luister hebben? 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
  
‘t Gebeurde bij een collega. Zoonlief van 10 keek op de computer mee hoe z’n pa vlak voor 
Pinksteren de preek voorbereidt. Het kind vraagt hem: ‘Hoe weet u wat u morgen moet 
zeggen?’ De vader: ‘Dat vertelt God me door Zijn Geest.’ Dan nog één vraag: ‘Waarom zit u 
dan de hele tijd veel dingen te deleten?’ 
  
Als we denken aan het eerste feest van de Geest in Jeruzalem, gaat het over geboortefeest 
van de kerk. Daarop tongen als van vuur en geluid van een geweldige windvlaag. Zoals rode 
vlaggetjes, wapperend in de wind op je verjaardag. Zo is de vijftigste dag na Pasen 
‘vlaggetjesdag’ van de kerk. Voorgoed ‘deleted’? 
  
En allen werden vervuld van de Heilige Geest. Maar wát betekent dat? Dit. Opeens is de 
afstand tussen leerlingen op aarde en de Meester in de hemel er niet meer. Hotline to 
heaven. En hoe is dat op Pinksteren in Corinthe? In deze havenstad leek de gemeente nèt 
een ‘kippenhok vol haantjesgedrag’. De één wil dit. 
  
De ander dat. Verder spelen ze graag de baas over elkaar. En binnen  kortste keren maken 
mensen elkaar verwijten. Géén aanbevelingsbrief voor mensen, die erover denken christen 
te worden. Ook Paulus kreeg veel dingen op z’n bordje. Tóch houdt hij vol: Zal dan wat de 
Geest brengt niet nog groter luister hebben? 
  
Waaraan zie je ’t bij ons in Enschede? God is elk van ons als Zijn kind evenzeer nabij. Door 
Zijn Geest. Als ‘Abba, Hemel-Papa’. Bij Wie we met ál onze vragen terecht kunnen. Hóe? 
Albert Einstein (1879-1955). Hield overal lezingen. In aanwezigheid van chauffeur. Eens 
wisselden die twee van rol. Bezoeker stelde vraag. 
  
De nep-Einstein zei: ‘Die vraag is zo eenvoudig; laat ik aan chauffeur over.’ Moráál: door veel 
met Einstein om te gaan, is de chauffeur tot veel in staat. En wíj? Kunnen anderen zien, dat 
wij blíj zijn omdat we níet alleen zijn (met vragen) dankzij de ‘Papa in de hemel’? Dan: féést 
in Jeruzalem, Corinthe en Enschede.  
Amen. 


