
Pinksteren 4 juni 2017
Thema: De Heilige Geest is geen Haarlemmerolie

Bijbellezing: Handelingen 2: 1 – 13 (NBG) 

1 Toen de dag van het pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de 
hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 
Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder 
van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te 
spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen 
het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de 
apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij 
hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 
Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en 
de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden 
en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over 
Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat 
heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Korte preek: de Trooster is geen Haarlemmerolie

O Geest der Eeuwigheid,

Gij Trooster aller tijden ... 

Pinksteren is het feest van het vuur (vandaag de rode stola). We vieren de komst, in het hart van 
Jezus’ leerlingen, van ‘de Trooster’ die Jezus had beloofd te sturen toen hij ten hemel opgenomen 
werd, met Hemelvaart. Hij had zijn leerlingen in verwarring achtergelaten, in diep verdriet, maar 
verzekerde hen dat dat verdriet van korte duur zou zijn: de Geest van God zou over hen komen en 
hen van binnen opnieuw kracht geven, een vurig verlangen om door te gaan, om de idealen die ze 
samen hadden, vorm te geven. 

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en op ieder van 
hen neerzetten. 

Ze werden weer vurig van binnen, ze straalden iets uit dat door iedereen, daar op het plein, in 
Jeruzalem, van binnen, uit het hart, begrepen werd. Door iedereen in zijn eigen taal. Pinksteren, 
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eerste en – voorlopig nog steeds - tweede Pinksterdag, is niet gemakkelijk uit te leggen als je het 
hele verhaal van het evangelie niet kent. Een mooi, maar vreemd verhaal.

Althans: vreemd als je het van buitenaf bekijkt.

Maar van binnenuit is Pinksteren een feest van herkenning en erkenning. 

Mensen ontvangen troost, in hun hart daalt een Trooster, een aanwezigheid die verdriet en rouw, 
verwarring en ontmoediging wegneemt. De leerlingen worden als het ware genezen van binnenuit 
en stralen weer het enthousiasme dat ze kenden toen ze rondliepen aan de zijde van Jezus, die man 
die geweld en onrecht bestreed en een wereld schetste waar alles goed en eerlijk zou zijn, voor 
allen.

De Trooster

De Trooster, wat doet hij dan precies? Hij neemt het verdriet, de ontmoediging, de onrust, de 
verlatenheid en de bedreiging weg.

Alle ‘ziektes van de ziel’.

De Trooster lijkt een PANACÉE, een middel die lijf en ziel geneest

van alle kwaad. Daarom heet het ook zo, in het Grieks. 

Pan (alles) akos (genezend). Pan-acée, die alles geneest.

Panacée was de dochter van de Griekse god van de geneeskunde, Asclepios. Alle 
medicijnstudenten, over de hele wereld, kennen haar, want ze komt voor in de eed van Hippocrates, 
die alle aanstaande artsen onderschrijven:

Ik zweer bij Apollon de genezer, bij Asclepius, Hygieia en Panacea en neem alle goden en godinnen 
tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:

Volgt dan de eed of belofte om genezend door de wereld te gaan.

Het idee dat er iemand is (een God, een godin, een profeet, een mens) die alle kwalen kan verhelpen 
is een gangbaar idee in vele culturen.

Ook van Jezus wordt gezegd dat hij DE geneesheer is. Als hij de komst van de Trooster aankondigt, 
gaat het ook om genezing: de Trooster zal u van binnen helen.

Een panacée hoeft overigens geen persoon te zijn. Geneeskrachtige middelen kunnen dat ook. 

Sterker nog, ze komen voor in de Bijbel. De profeet Jeremia, die klaagt onophoudelijk over het feit 
dat het volk Israël geen genezing van zijn kwalen kan vinden, uit deze hartenkreet:
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Er is toch balsem in Gilead, daar zijn toch heelmeesters? Waarom geneest mijn volk dan niet? Jer 
8:22

Bij de Egyptische stad Gilead groeit een bepaald soort bomen. Als je het blad van die boom in je 
hand verpulvert, ruik je een penetrante geur van terpentijn en kamfer. Van die bladeren werd van 
oudsher een geneeskrachtig middel gemaakt: de balsem van Gilead, te vergelijken met tijgerbalsem 
en bij machte bijna alle kwalen te verhelpen. Een panacée.

Wij kunnen er ook wat van: op de schepen, eerst van de VOC, later van alle varende naties, nam 
men mee: Haarlemmerolie. Gemaakt van terpentijn, kruiden en zwavel. Ook goed voor alles!

Ze bestaan nog steeds: de Haarlemmerolie, de balsem van Gilead en de tijgerbalsem. Panacée voor 
alle kwalen. Anderen zullen zeggen: kwakzalverij.

De Heilige Geest is geen Haarlemmerolie

O Geest der Eeuwigheid,

Gij Trooster aller tijden….

De Trooster daalde in het hart van de leerlingen en genas hun zieke hart.

Nu durf ik hier de stelling te poneren: de Heilige Geest is GEEN Haarlemmerolie. En het geloof 
ook niet.

Aan het woord is de schrijver Stephan Sanders die een tijdje geleden zich bekerde tot het 
katholicisme en van zijn soms moeizame weg door het geloof verslag maakt in Trouw.

Laatst publiceerde hij een artikel onder de titel: Voor de zielenpieten en kneuzen. Bij veel mensen 
leeft het idee dat het geloof bedoeld is voor zielenpieten en kneuzen die daarin kracht en troost 
vinden.

Sanders biecht op dat hij dat zelf ook dacht:

Kennelijk stelde ik me dat geloof toch voor als de grote troostbrenger. Haarlemmerolie die alle 
dagelijkse kwaaltjes kon verzachten. 

Maar… daar kwam hij van terug. Het geloof brengt geen zalige rust waar je van verveling in slaap 
valt. En de Heilige Geest die over Jezus’ leerlingen daalde, zong geen wiegenlied om hen in slaap te 
sussen.

Integendeel!
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Ze sprongen op hun voeten, renden naar buiten en begonnen vol vuur te spreken over de weg die 
Jezus hen had laten zien: een leven van liefde, betrokkenheid en actie!

De Trooster komt troosten, zeker, maar door mensen weer op hun voeten te zetten en naar buiten te 
sturen, de wereld tegemoet.

Er staat nergens dat hier geen worsteling aan vooraf gaat, dat dit gemakkelijk is, dat het geloof een 
dagelijkse slok Haarlemmer olie is. 

Er staat nergens dat Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen en dat alles dan plotseling OK is. Zo is het 
niet! De Engelse schrijver Aldous Huxley schreef:

Niemand kan troost vinden bij religie of filosofie tenzij hij er eerst mee geworsteld heeft.

Wij krijgen, samen met de Trooster van Pinksteren LEVENSOPDRACHTEN te vervullen, met 
enthousiasme, met de Geest die ons van binnen op onze voeten doet springen en naar buiten stuurt!

Amen

Inleidende woorden tot de brunch

Het is traditie geworden om met Pinksteren met elkaar - in de dienst - te brunchen. De 
Pinksterbrunch is hét moment om met elkaar niet alleen het voedsel te delen maar ook wat ons van 
binnen bezighoudt.

Zo meteen geeft de organist – met de laagste toon van het orgel - het begin van de brunch aan. Dan 
komt u bij de tafel om eten en drinken te halen en richt u zich op iemand die u niet of slecht kent. 
En met die persoon gaat u ergens staan of zitten om te praten over de volgende vraag:

Wat is mijn levensopdracht? Aan het einde van de brunch, horen we het brommen van het orgel 
weer en hervatten we de liturgie.

Dus: Wat is mijn levensopdracht?
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