Samen kerken!
Wat als Pasen en Pinksteren op 1 dag zouden vallen?
Voor veel mensen is Pinksteren een beetje een moeilijk te plaatsen feest. Kerst en ook wel Pasen, dat
kan men nog wel uitleggen wat het betekent. Maar als men vraagt wat er met Pinksteren gebeurde, dan
weten velen het niet. Het is vooral het vooruitzicht van een paar vrije dagen dat mensen associëren met
Pinksteren.
Als men het spreekwoord ‘Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’ gebruikt, bedoelt men hiermee te
zeggen dat iets nooit zal gebeuren. Maar stel dat het echt zo zou zijn. We zouden op de eerste plaats
minder feestdagen hebben. Ook het lange, voor velen prettige, Hemelvaart weekend, zouden we
moeten missen. En die dag ook geen dauwtrappen ’s-morgensvroeg. Het zou ook geen recht doen aan
het woord Pinksteren, afgeleid van het oud-Griekse woord pentekostè, wat 50 (dagen) betekent.
Getallen zijn belangrijk, hebben veel betekenis in de Bijbelverhalen: 3 dagen na zijn kruisiging is Jezus
met Pasen verrezen uit de dood, 40 dagen daarna is Hij met Hemelvaart opgestegen naar zijn Vader in
de hemel en verlaat Hij voorgoed zijn leerlingen, zijn vrienden, die zich in de steek gelaten voelen en
zich totaal ontredderd, bang voor alles en iedereen, opsluiten. Maar Hij laat ze niet in de steek, 10 dagen
daarna, met Pinksteren, stuurt Hij hen zijn Geest om hen te inspireren, hen moed te geven om verder te
gaan. Ramen en deuren van hun verblijf gaan open en ze beginnen te vertellen over de 3 jaar dat ze
met Jezus optrokken. Pinksteren is dan ook het begin van de christelijke kerk , 50 dagen na Pasen.
Deze 50 dagen hebben zijn leerlingen nodig gehad om zich hierop voor te bereiden, om er weer
vertrouwen in te krijgen om verder te kunnen gaan zonder dat Jezus fysiek bij hen aanwezig was. Zodat
ze in staat waren om op hun beurt weer anderen te inspireren en door te geven wat ze in die 3 jaar dat
ze met Jezus optrokken, van Hem hebben geleerd. Je kunt wel zeggen dat ze daar succesvol mee zijn
geweest en nog zijn want inmiddels zijn er nu, een 2000 jaar later, meer dan 2,2 miljard christenen
wereldwijd. Door Pinksteren samen te laten vallen met Pasen zouden we het gebeuren op Pinksteren
dan ook te kort doen. Daarnaast hebben ook wij in deze jachtige tijd voldoende ruimte nodig voor
bezinning na Pasen, om ons open te stellen voor de Heilige Geest, ons te laten inspireren. Dit in
navolging van Jezus die 40 dagen in de woestijn doorbracht om zich voor te bereiden op zijn openbare
leven, wat 3 jaar zou duren.
Voor mij dus voldoende redenen om blij te zijn dat Pasen, Hemelvaart en Pinksteren niet op 1 dag
vallen.
Gustaaf Boerjan
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

