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Pinksteren: Pasen is waar …! 
 

Pinksteren … een lied, geschreven door de lieddichter Hanna Lam 
vertelt dit erover: 
 ’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam, 
 want Hij, die bij ons is geweest, werkt verder aan Zijn plan. 
 Wij weten het nu zonneklaar: al ging Hij van ons heen, 
 wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; wij zijn niet meer alleen. 
 Wij gaan op weg, de wereld rond, er is geen houden aan. 
 De woorden gaan van hand tot hand, voor ieder te verstaan. 

 
Nou is de laatste regel van het lied eigenlijk: De woorden gaan van mond tot mond, voor 
ieder te verstaan … maar in de wereld van de doven weten wij dat woorden ook van hand  
tot hand gaan, opdat een ieder kan verstaan. Daarom heb ik -een beetje eigenwijs- de laatste 
regel veranderd en gebruiken we in de komende Pinksterdienst deze ‘handentekst’.  
 
De woorden: ze gaan van hand tot hand en ze gaan van mond tot mond. Maar over welke 
woorden gaat het? Wat wordt er op het Pinksterfeest -in zichtbare taal en in hoorbare taal- 
onder woorden gebracht? Nou heel veel. Lees de preek van Petrus maar eens zoals die 
opgeschreven staat in het Nieuwe Testament (Handelingen 2:14-40).  
Maar als je daar een kern in aan wilt wijzen dan is het: Pasen is waar! God hééft Jezus laten 
opstaan uit de dood. Jezus is de Messias. Vandaag heeft Jezus de Heilige Geest aan ons 
gegeven om die waarheid aan ons duidelijk te maken, maar ook om die waarheid aan jullie 
door te vertellen. Dat de Heilige Geest ons daarin aanvuurt, dat hebben jullie zelf kunnen zien! 
 
Wat zien de mensen? Ze zien dat de Heilige Geest Petrus en de andere discipelen vol vuur en 
passie laat vertellen: Jezus leeft, Pasen is waar! En heel bijzonder: wat ze zien of horen, dat 
begrijpen ze ook! De Heilige Geest zorgt ervoor dat Iedereen het begrijpt! Ook al spreken of 
gebaren ze in een heel andere taal, iedereen begrijpt de Pinksterboodschap.  
En het meest bijzondere is nog wel: de mensen begrijpen het niet alleen, maar ze vertellen 
het ook zelf verder! Blijkbaar legt de Heilige Geest iedereen die er voor open staat gebaren in 
de hand of woorden in de mond die duidelijk kunnen maken: Jezus leeft, Pasen is waar!  
 
Zij gaan op weg, de wereld rond, er is geen houden aan, de woorden gaan van hand tot hand 
(van mond tot mond) voor ieder te verstaan. En wij … gaan wij op weg?   

 
Wij gaan op weg, de wereld rond,  

   er is geen houden aan. 
De woorden gaan van hand tot hand,  

   voor ieder te verstaan. 
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