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Pinksteren 2015: Overweging
Ik wil eerst een verhaaltje vertellen, een pinksterverhaaltje.
Er was eens een groot amfitheater, met daarin duizend
toeschouwers. Op een avond, in het licht van de felle
schijnwerpers, staat daar plotseling een jongen in het midden
van het podium. Hij strijkt één lucifer aan. "Kun je het zien?"
roept hij. Maar bijna niemand van die duizend toeschouwers
ziet iets. En lachen dat ze doen.
"Doof nu even alle lichten", vraagt de jongen. Nu is het opeens
pikdonker. Dan strijkt hij opnieuw het lucifer aan. En vol
verbazing zien ze het nu allemaal...dat piepkleine vlammetje.
"Neem allen lucifers en steek ieder van jullie er eentje aan",
zegt de jongen verder. Zo doen ze. En die duizenden kleine
vlammetjes zetten het hele amfitheater in een zee van licht. Net
een grote zon, waaraan iedereen zich voedt. Een vuur van
enthousiasme, een vuur van goede initiatieven, van geluk...van
volharding...van goede moed...
Dit verhaaltje is een heel mooie illustratie van Pinksteren, van
wat Pinksteren voor ons zou moeten zijn. We klagen vaak over
al die duistere dingen om ons heen, over vandalisme,
onveiligheid, overvallen en noem maar op. Je ziet allerlei
vormen van normvervaging, van verruwing in de samenleving,
een houding van ieder voor zich en God voor ons allen. Als je
dat alles ziet, elke dag er over leest en hoort dan kan het
gebeuren dat je alles heel donker gaat inzien. En er zijn
mensen die zeggen: als iedereen het doet, doe ik het ook maar
en dan wordt het alleen nog maar donkerder.
Maar laten we niet vergeten: het is niet allemaal donker, er zijn
links en rechts ook talloze lichtjes, overal zijn wel mensen die
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oplichten in het donker, mensen die gewoon goed leven, die
gewoon goed zorgen voor anderen, mensen die wat voor
anderen over hebben mensen die bijdragen aan een goede
geest in de gemeenschap.
Die mensen zijn er volop, en in hen brandt het vuur van
Pinksteren. Niet in grote vuren, maar meer als een brandende
lucifer, en zoals het verhaaltjes net al duidelijk maakte: een
enkel vlammetje doet weinig in een donkere omgeving, Maar
duizenden vlammetjes samen geven heel veel licht. Voorwaarde
is wel dat iedereen meedoet anders krijg te toch donkere
plekken.
Dat is de uitnodiging van Pinksteren aan ons allen laat je licht
schijnen, al is het nog zo klein, het is altijd de moeite waard. En
als alle christenen over heel de wereld dat doen dan kan het
voor heel veel mensen licht in de duisternis zijn. Als alle
gelovigen iets uitstralen van het licht dat Jezus bracht, dan
hoeft niemand te verdwalen of bang te zijn in het donker.
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