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ALS EEN LOPEND VUURTJE 
 
Deze tekst gaat over enthousiast zijn, begeesterd of geïnspireerd zijn, vol vuur zijn en uitein-
delijk over Pinksteren.  
 
 
EEN SCHATKAMER VOL SYMBOLEN 
‘Als een lopend vuurtje’ gaat over Pinksteren. In onze geseculariseerde sa-
menleving is dit derde hoogfeest uit de christelijke traditie bijna in rook opge-
gaan: voor de meeste Nederlanders betekent het slechts twee vrije dagen. 
Dat is jammer, want er is geen feest zó rijk aan symboliek als Pinksteren. Om 
dat duidelijk te maken, wordt in het hiernavolgende op diverse betekenisas-
pecten ingegaan. 
 
1. Volheid 
Pinksteren ‘klopt’ op het ritme van de levenscycli, in de eerste plaats de cy-
clus van de natuur: na de doodse periode van de winter breekt de periode van 
het zaaien aan, een pril begin van nieuw leven. Ook zónder zaaien toont de 
natuur dit nieuwe leven: bloesems geven de bomen hun schitterende lente-
tooi, eieren komen uit, jong leven dartelt in de wei..... Daarna breekt een peri-
ode van ‘gestaag groeien’ aan, zómaar lijkt het: ‘Het koninkrijk van God kun je 
vergelijken met een man die zaad in zijn akker zaait. ‘s Nachts slaapt hij en 
overdag is hij op en ondertussen kiemt het zaad en groeit het op zonder dat 
hij weet hoe. Vanzelf brengt de aarde vruchten voort: eerst de halm, dan de 
aar, vervolgens de korrels in de aar (Mc.4,26-28).’ Het gewas groeit en 
groeit, steekt zijn kop boven het maaiveld uit en komt tot wasdom. Heel de 
natuur stemt hiermee in: het gebladerte aan de bomen wordt vol, stevig, in-
tens groen en dus ‘volwassen’. Kuikens en pijltjes zijn ‘jongvolwassenen’ ge-
worden en jonge vogels vliegen nu op eígen kracht. De volheid van de zomer 
breekt aan. Licht en warmte dragen hiertoe bij. ‘De velden zien wit van de 
oogst’: Pinksteren is een oogstfeest, een feest van volheid. 
 
Ook het leven van een mens kan als een cyclus worden opgevat: het kind 
groeit naar de ‘volheid’ van het volwassen zijn, het moment waarop het vol-
groeid genoemd mag worden. Wie in de meest diepe zin van het woord vol-
wassen is, wéét waar hij voor staat, dúrft voor zijn mening uit te komen. Met 
Pinksteren worden de leerlingen van Jezus ‘volwassen’: ze kruipen uit hun 
schulp, schreeuwen als het ware van de daken waar ze vol van zijn en durven 
de mogelijke nadelige gevolgen van hun ‘coming out’ onder ogen te zien. 
 
2. Inspiratie 
‘Inspiratie’ komt van het Latijnse ‘inspirare’, dit is: ínblazen. Het verwante 
‘spirit’ staat voor: het blazen, ademhaling, geest, ziel en gezindheid. ‘Inspira-
tie’ wordt door mensen altijd ervaren als iets dat je van buítenaf toevalt, waar 
je door ‘gepakt’ wordt, wat jou in beweging zet. 
 



3. Wind 
Wind is een onzichtbare kracht. Zélf niet te ‘vangen’ zet hij veel in beweging: 
hij draagt vogels en vliegtuigen, zet zichzelf op blaasinstrumenten in de 
mooiste klanken om, jaagt de wolken langs de hemel, laat de zeilboten over 
het water scheren, zet molens in beweging, versnelt het drogen van de was 
of het natte land en laat ons ‘uitwaaien’ langs het strand. De wording van 
West-Nederland zou zónder wind ondenkbaar zijn. 
Wind kan ook een verwoestende kracht zijn. Gevreesde orkanen en wervel-
stormen helpen ons daar onophoudelijk aan herinneren. Dat laat de symboli-
sche kracht van ‘wind’ onverlet: hij zet in beweging, wakkert aan..... Wind is 
de natuurlijke bondgenoot van vuur. 
 
4. Vuur 
Het gebruik van vuur moet een sprong in de evolutie van de mens zijn ge-
weest: het hield wilde dieren op afstand, gaf warmte, vruchtbaarheid en het 
eten werd er smakelijker door. Vuur moet éérst ontstoken worden, dán gaat 
het vanzelf verder, als een lopend vuurtje! Aldus staat vuur voor: warmte, 
aanstekelijkheid en enthousiasme. 
 
5. Enthousiasme 
Mensen die ‘gegrepen’ zijn, vaak door een plotselinge ingeving, lopen ergens 
warm voor en tonen zich enthousiast. Dat werkt aanstekelijk: ze ‘slepen’ an-
deren erin mee. Voor gelovigen is enthousiasme een kenmerk van het rijk van 
God. Het betekent letterlijk ín-God-zijn (en-thou-siasme). Dat mag ook wor-
den omgekeerd: God is alles-in-allen geworden. 
 
6. Communicatie 
Enthousiasme zet ook ánderen in ‘vuur en vlam’: het ‘smeedt aaneen’, sticht 
gemeenschap. Ervaringen en gevoelens worden gedeeld. De ‘taal van het ge-
voel’ is taal-bij-uitstek. Ze doorbreekt álle taalbarrières. Ondanks de eígen taal 
die mensen blijven spreken, begríjpen zij elkaar volkomen.  
Zo werd begin mei 1945 op uitbundige en diep doorleefde wijze de bevrijding 
uit enkele jaren van onderdrukking en ellende gevierd: bevrijders en bevrijden 
spraken, ondanks hun zeer verschillende moedertalen, dezelfde ‘taal’. Enthou-
siasme leidt kennelijk tot optimale communicatie. 
 
 
JOODSE WORTELS 
Pinksteren heeft Joodse wortels: het Pinksterfeest is geënt op Sjawoeot, het 
Joodse Wekenfeest. Dit wordt gevierd zeven weken ná Pesach, het Joodse 
paas- en lentefeest dat de bevrijding uit de slavernij van Egypte herdenkt. 
Tijdens Sjawoeot wordt herdacht, dat op de berg Sinaï de Tora aan Mozes 
werd geschonken. De Tora, zeg maar: de vijf boeken van Mozes (de eerste vijf 
boeken van TeNaCH), omvat talloze leefregels en verhalen er omheen. Joden 
weten daarmee zín te geven aan hun leven. Niet voor niets ervaren zij een 
sterk emotionele band met ‘hun’ Tora. 



 
Men vermoedt, dat Sjawoeot oorspronkelijk een oogstfeest was: op de drem-
pel van de lente naar de zomer werd de eerste oogst binnengehaald. Men trok 
massaal naar Jeruzalem om God voor die oogst te danken en een deel ervan 
aan de priesters te geven. En nóg worden Joodse huizen met prachtige bloe-
men en bladeren versierd. De volheid van wat gezaaid is komt tot uitdrukking 
in het symbool ‘zeven keer zeven dagen’. 
In zekere zin betekent ook de Tora ‘volheid’: terwijl Pesach het begin van een 
nog prille vrijheid is, duidt de Tora op een ‘volwassen vrijheid’ mits men zijn 
leven ordent naar de door God gegeven leefregels. De Tora beknot de vrijheid 
niet, maar maakt deze juist mogelijk, vinden orthodoxe Joden. Sjawoeot is het 
begin van de Joodse leefwijze als volk met de Tora als ‘bindmiddel’. 
 
HET CHRISTELIJKE PINKSTERFEEST 
‘Pinksteren’ komt van het Grieks woord ‘pentèkostè’, hetgeen ‘50e’ betekent: 
de 50e dag na Pasen. Omdat het  aanvankelijk samenviel met het Joodse We-
kenfeest of Sjawoeot, lopen diverse betekenissen erin door, zoals ‘volwassen-
heid’, ‘Geest’ en ‘begin’. De beweging rond Jezus van Nazareth werd op de 
50e dag na Pasen ‘volwassen’: vanaf dát moment wordt ze uitgetekend als 
een zelfbewuste eensgezinde groep die sámen viert, het brood breekt, alles in 
gemeenschap bezit en erop uittrekt om de blijde boodschap van Jezus te 
verkondigen (Hand.2,43-47). Men voelt zich gesterkt en aangedreven door de 
Geest, zoals Joden zich gesteund voelen door de Tora. Christenen interprete-
ren Pinksteren als het begin van ‘kerk’. De Geest wordt daarbij als ‘motor’ en 
‘bindmiddel’ ervaren. 
‘Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest (Hand.2,4a)’: ‘Geest’ is de 
krácht van God. Jezus’ volgelingen toentertijd moesten het zónder zijn lijfelij-
ke aanwezigheid doen. Na een diep doorleefd rouwproces zijn ze er weer bo-
venop gekrabbeld: ze beseffen, dat opstanding vooral betekent ‘leven in de 
geest van Jezus’. Vanaf dát moment ervaren ze dit als een goddelijke kracht 
die hen geschonken wordt en vindt hun ‘coming out’ plaats. 
Beelden schieten tekort om de dynamiek van dit proces aan te geven: ‘hevige 
wind’, ‘tongen van vuur’, ‘vervuld van de heilige Geest’, ‘mensen lopen te 
hoop en raken opgewonden’, ‘ieder hoorde de apostelen spreken in eigen 
taal’, ‘er kwamen er ongeveer 3000 bij enzovoort. 
De Geest maakt enthousiast, zorgt ervoor dat mensen ín-God-zijn. De Geest 
overbrugt verschillen, smeedt aaneen, verenigt, heelt.....en mag dus met 
recht heílige Geest worden genoemd. 
 
Wind en vuur zijn oeroude beelden. Overal in TeNaCH (Oude Testament) zijn 
ze aan te treffen, meteen al op de eerste bladzijde: ‘De aarde was onherberg-
zaam en verlaten. Een watervloed bedekte haar en er heerste diepe duister-
nis. De geest van God joeg over het water (Gen.1,2)’. Ruach is het Hebreeuw-
se woord voor geest. Het betekent tegelijk wind of adem. Met zijn geest of 
adem ‘bezielt’ God de levenloze materie. Als Hij de mens gevormd heeft uit 



klei, blaast Hij hem de levensadem in (Gen.2,7): dán pas komt de mens tot 
leven.  
In ‘de geest geven’ of ‘zijn laatste adem uitblazen’ vindt de omgekeerde be-
weging plaats: het levensbeginsel, oftewel de ziel (in het Latijn: spiritus), 
keert terug naar de bron van alle leven, God. 
Als Johannes Jezus’ sterven aan het kruis op het oog heeft, schrijft hij: ‘Toen 
boog hij zijn hoofd en gaf de geest’. Daarmee zegt hij eigenlijk: Jezus draagt 
het levensbeginsel over aan God. Adem, héél het leven komt van God. ‘Ademt 
U over de aarde, dan ontstaat er weer leven en krijgt zij een nieuw gezicht’ 
klinkt het in psalm 104,30. 
In TeNaCH manifesteert God zich niet alleen in adem of ruach, maar ook in de 
uitersten ervan: de storm en de stilte. ‘Toen richtte de Heer zich vanuit een 
storm tot Job (Job 38,1)’ illustreert het eerste, terwijl het andere uiterste 
bijvoorbeeld terug te vinden is in de volgende tekst: ‘En op de aardbeving 
volgde vuur en ook in het vuur bevond de Heer zich niet. Op het vuur volgde 
een ademloze stilte. Zodra Elia dat hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn 
mantel en ging naar de uitgang van de grot’. Hij beseft, dat God in die stilte 
aanwezig is. 
Behalve in stilte, adem, wind en storm manifesteert God zich ook in vuur. 
Daar zijn talloze voorbeelden van: de braamstruik die brandt maar niet ver-
brandt symboliseert voor Mozes Gods aanwezigheid (Ex.3,1 e.v.). Toen Israël 
net uit Egypte vertrokken was, ging God zijn volk ‘s nachts vóór in de vorm 
van een vuurzuil (Ex.13,21). Op de berg Sinaï kondigt Hij zijn aanwezigheid 
aan met donderslagen en bliksem (Ex.20,18). 
 
 
KERK IN ONZE TIJD 
Het christendom is een zendingsgodsdienst: op het eerste Pinksterfeest gaan 
de deuren en ramen wijd open. De apostelen, Petrus voorop, belijden het ge-
loof en maken veel bekeerlingen. In de geest van Jezus menen zij te moeten 
doen wat hun meester tijdens zijn leven deed: het verhaal van Gods bedoelin-
gen met mensen vérder vertellen. 
Maar wat is er van die dynamiek over in onze tijd? De westerse kerken zijn 
sterk verburgerlijkt. Er zijn veel randkerkelijken: de liturgie vermag hen niet te 
boeien. Jongeren associëren de kerk vaak met ‘saai’. Tegelijkertijd bloeien di-
verse Pinksterbewegingen en de charismatische beweging méér dan ooit. Ook 
de EO weet hallen vol jongeren te trekken. Deze bewegingen kenmerken zich 
door het sterke appèl dat zij doen op de beléving van het geloof. In hun vie-
ringen worden ervaringen en emoties zó gedeeld, dat de vonken eraf sprin-
gen. Kennelijk zit daar toekomst in.  
 
Het Joodse geloof kent geen zendingsbewustzijn, geen ‘bekeringsijver’. Type-
rend is het sámen de Schrift, de Tora bestuderen. In de Joodse leefwijze staat 
niet het overtuigen van de ander maar het ‘permanent leren’ áán en met el-
kaar centraal. 
 



 
KINDEREN EN ENTHOUSIASME 
Kinderen hebben in enthousiast worden een natuurlijke voorsprong op vol-
wassenen: zij lopen snel ergens warm voor. Zij kunnen zó vol zijn van iets, dat 
ze het ‘grote nieuws’ niet voor zich kunnen houden. In hun ontvankelijkheid 
zijn zij de beste ‘ambassadeurs’ van het koninkrijk van God. 
Het schooljaar loopt inmiddels ten einde en de ‘heerlijkheid’ van de zomerva-
kantie lonkt: de ‘leeroogst’ van het afgelopen jaar kan worden binnengehaald. 
Het kind is wéér ‘n stapje verder gekomen in zijn ontwikkeling. Daar mag men 
gerust even bij stilstaan, het liefst in een Pinksterviering waarin eígen ervarin-
gen rond ‘enthousiast zijn’, ‘wind’ , ‘vuur’, ‘warmte’ en ‘doorgeven’ kunnen 
worden gedeeld en gevierd. 
 
 
SAMENVATTING 
 
Is ‘enthousiast worden’ iets wat je van nature hebt of kun je het leren? Waarom werkt en-
thousiasme zo aanstekelijk? Hoe komt het, dat mensen voor bepaalde idealen soms door het 
vuur gaan? Heb ik zélf ooit eens in vuur en vlam gestaan? Hoe kwam dat? Waarom hebben 
sommige mensen zo’n sterke uitstraling? Waardoor laat ík mij inspireren? Roept het verhaal 
van Jezus van Nazareth nog iets in mij op? Ben ik bereid dat verhaal in woord en daad verder 
te vertellen? 
 
Pinksteren is een feest waarin veel betekenissen en symbolen samenkomen. Het Hebreeuwse 
ruach staat voor adem, wind en geest. Het gaat om een kracht die inspireert, leven geeft, 
enthousiast maakt. Een kracht die gedacht wordt vanuit God: en-thou-siasme betekent im-
mers ín-God-zijn. Wie enthousiast of begeesterd is, loopt ergens warm voor. Daarbij past het 
symbool vuur. 
 
In het Jodendom speelt de Tora een grote rol: tijdens het feest Simchat Tora komen de Jo-
den dansend met de Torarollen uit de synagoge. Pinksteren is het chrístelijke feest van het 
‘enthousiasme’: gevierd wordt, dat de leerlingen van Jezus moedig uit hun schuilhoeken te-
voorschijn kwamen om het ‘goede nieuws’ verder te vertellen. 
Kinderen zijn van nature ontvankelijk voor enthousiasme. Pinksteren kan met hen zinvol 
besproken en gevierd worden. Het spelen met en ervaren van symbolen rond wind, vuur en 
ergens warm voor lopen staan daarbij centraal. 
 


