
 
 

 

Ik heb het altijd een schitterende vondst gevonden van de evangelist Lukas, 

die zoals u weet ook de auteur is van die eerste lezing die wij hoorden in de 

Handelingen van de Apostelen, om in zijn pinksterverhaal het verband te 

leggen tussen taal en geest. “Zij raakten allen vol van heilige Geest en 

begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.” Die tekst is 

geen reclame voor een cursus Linguapolis of Assimil, maar zegt iets heel 

belangrijks en iets heel simpels tegelijk: namelijk dat taal ongelooflijk 

geestverruimend is. Wij staan daar niet bij stil: maar kijk naar uw 

kleinkinderen, als die 18 maanden zijn, leren ze gemiddeld 6 woorden per dag, 

na één week dus 42 woorden. Kunt ge u voorstellen aan welke snelheid hun 

wereld vergroot. Als ge ze alle dagen één kwartier voorleest dan leren ze 1000 

woorden op een jaar. Een vriend van mij kent heel veel van vogels, alle namen 

van de Europese vogels. Als die door een bos loopt dan hoort die veel meer 

dan ik. Ik las over een volksstam in het oerwoud van de Amazone met een 

primitieve taal met weinig woorden, maar met 20 verschillende woordjes voor 

‘groen’. En dat is voor hen van levensbelang om eetbare van giftige gewassen 

te onderscheiden en dat doen ze met een uitgebreide woordenschat voor 

allerlei kleuren die wij groen noemen. Als zij in het woud om zich heen kijken, 

dan zien die ongetwijfeld een veel rijkere schepping dan ik met míjn taal. 

Kortom: Taal is bewustzijn. 

Hebt ge weinig taal, dan leeft ge in een kleine wereld, hebt ge veel taal dan 

leeft ge in een grote. Iemand die dat ooit mooi heeft gezegd en die als de 

vader van de taalfilosofie wordt beschouwd was de Oostenrijkse filosoof 



Ludwig Wittgenstein. ‘De grens van mijn taal is de grens van mijn wereld’, zei 

hij. En omdat hij wat ik vertelde over kinderen zo belangrijk vond verliet hij als 

hoogleraar Cambridge om een eenvoudige dorpsonderwijzer te worden, ergens 

op het platteland. Daar realiseerde hij zich het belang van de woordjes en de 

zinnetjes die hij de kinderen leerde. “Ze zijn de wieg van hun ziel” schrijft hij. 

Maar taal is ook beperkt. Wij hebben niet voor alles woorden. Voor talloze 

gevoelens, smaken en geuren bestaan geen woorden, en daardoor worden ze 

nauwelijks waargenomen. Voor de godsdienst is dat een heel groot probleem. 

Want net zomin als jonge ouders woorden hebben om bepaalde smaken op het 

palet van hun tong uit te drukken, hebben ze vaak evenmin woorden om over 

het geloof te spreken.  Een kind dat opgroeit zonder ooit het begrip engel 

gehoord te hebben of ziel of God zal later ook geen mogelijkheid hebben om te 

ontdekken welke geheimen wij met die termen aanduiden. Voor mij is het 

daarom onzinnig om te denken dat een kind zonder religieuze opvoeding later 

nog zelf daarvoor zal kiezen. Ouders zeggen dan wel eens: ja maar ik wil de 

vrijheid van mijn kind respecteren, het moet zelf keuzes kunnen maken. Zelf 

keuzes maken is uitstekend. Dat moeten ouders zeker stimuleren. En de 

vrijheid van uw kind respecteren is uitstekend, ook als het straks met een 

buitenlands vriendje thuiskomt! Maar als het niet leert om te zeggen: ‘ik houd 

van je’, dan zal het moeilijk een vriendje vinden. En als het niet leert om een 

kaarsje op te steken of dankbaarheid om het leven onder woorden te brengen, 

dan zal het nooit een mysterie ontdekken waarin het thuis kan komen!  

Het zou mij angstig kunnen maken voor de toekomst van het geloof, maar 

juist daarom is er gelukkig Pinksteren. Een oma zei me onlangs dat ze het zo 

jammer vond dat haar kinderen niet meer geloofden en aan haar kleinkinderen 

zwegen over Jezus. Ze zei: ‘Er staat toch in de bijbel dat Jezus weg ging. Wel, 

bij mijn kinderen ìs hij inderdaad weggegaan. Maar er staat ook dat Hij de 

heilige Geest zou sturen? Dat klopt toch, hè? Dat zei hij toch? Wel daar troost 

ik me dus maar mee; dat de heilige Geest toch wel in mijn kleinkinderen 

werkt, ook al is Jezus weg.' 

Deze vrouw slaat de spijker op zijn kop. De werkelijkheid van God bestaat ook 

als wij er niet meer over zingen; ook als wij de woorden kwijt zijn; ook als de 

kerk alle invloed verloren heeft. De taal verschraalt, de rituelen 



verwereldlijken, de kerk dreigt folklore te worden, maar de werkelijkheid van 

God is daar niet door getroffen. Voor Lucas was die Geest een soort bezieling, 

een innerlijk kracht waarmee mensen grenzen overschrijden. De grenzen 

tussen standen en talen; de vijandschap en achterdocht tussen 

bevolkingsgroepen, de haat in de straten van Jeruzalem: die kan doorbroken 

worden door een uitgestoken hand. Het kan gebeuren in een voetbalstadion, 

dat Vlaamse en Marokkaanse jongens blij met elkaar staan te springen. Dan 

overschrijden zij de grenzen van hun eigen ego. De geest is aan het werk in 

een man een vrouw die geroerd is door het lot van vluchtelingen, in een meisje 

dat een jonge kat in de struiken heeft ontdekt en begint te huilen omdat ze 

denkt dat het zijn moeder kwijt is, in een journalist die het beeld niet uit zijn 

hoofd krijgt van een Oekraïens gezin bij de brandende puinhoop van hun 

gebombardeerde woning. Overal waar de mens de grens van zijn ego, van zijn 

eigenbelang overschrijdt, niet uit berekening, niet omdat het moet, maar uit 

ontroering, vanwege de schoonheid, de liefde, de barmhartigheid, overal daar 

is de trooster, de helper aan het werk. Overal daar is het, dat God ons niet 

verweesd achter heeft gelaten. Overal daar is het Pinksteren! Maar toch blijf ik 

hopen dat jonge ouders van nu opnieuw de taal zullen vinden om hun kinderen 

over het geheim van het leven te vertellen. 

Toen de filosoof Wittgenstein Cambridge had verlaten om op het Oostenrijkse 

platteland onderwijzer te worden, was hij bevriend met een socialistische 

collega. Ze deelden hun zorg om de taalontwikkeling van de kinderen. Toen 

zijn collega zag dat Wittgenstein de kinderen leerde bidden voor de les, vroeg 

hij kritisch of dat geen lippendienst was aan het machtsinstituut kerk, waarop 

Wittgenstein antwoordde: ‘Als jij je vrouw vanavond kust, dan is dat ook een 

lippendienst!’  
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