
 
Weekopening week 22 – Actie 
 
‘Klaar voor de start??? – AF!!!’ 
Zo beginnen sportwedstrijden – en zo zou ook uw/jouw dag kunnen beginnen…. 
maar dat is misschien wat te veel gevraagd? 
Hoe zit dat bij u? Bij jou? Komt u / kom jij snel in actie? 
Of heb je last van opstartproblemen? Of voel je je soms ‘lam geslagen’? 
Om dan ineens ‘de geest te krijgen’ – en aan de slag te gaan, in actie te komen? 
 
Zo leek het ook te gaan met de discipelen, de leerlingen van Jezus. 
Vorige week stonden we stil bij het afscheid van Jezus, deze week gaan we op 
weg naar het Pinksterfeest, het Feest van de Geest. Jezus had het aan zijn 
leerlingen beloofd: Zijn werk zou niet ophouden als Hij er niet meer zou zijn. 
Zij zouden dat mogen voortzetten en daar hulp bij krijgen. 
Maar hoe… daar hadden ze geen antwoord op gekregen… 
Ze liepen er dus wat verloren bij, ‘lam geslagen’… er kwam niets uit hun handen…  
Maar toen…. toen kregen zij ‘de Geest’, in de Bijbel lezen we over de Heilige Geest. Hoe dat precies 
in z’n werk ging, is best een moeilijk te begrijpen verhaal - maar wat er daarna gebeurde, dat was 
misschien wel nog onbegrijpelijker: de leerlingen van Jezus spraken in het openbaar en ze vertelden 
over Jezus, over Zijn daden maar vooral over Zijn grote liefde voor alle mensen, niemand 
uitgezonderd – en iedereen kon dat verstaan, iedereen begreep wat daar werd gezegd, ongeacht uit 
welke streek of uit welk land ze kwamen en welke taal ze spraken… of zagen ze het misschien aan 
hun ogen, aan hun gebaren, aan hun enthousiasme? En werden ze daardoor geraakt? 
 
In de afgelopen eeuwen zijn er steeds mensen geweest die anderen geïnspireerd hebben en waar we 
allemaal wel eens van gehoord hebben, zoals Maarten Luther, Mathama Ghandi en Nelson Mandela. 
Zij inspireerden anderen met wat zij schreven, maar ook door wat zij zeiden en deden. 
Ook door muziek en kunst zijn veel mensen geïnspireerd, een songtekst of beeldhouwwerk kan 
mensen écht raken. 
In deze tijden, waarin alles lijkt te draaien om het coronavirus, zijn er ook mensen die je kunnen 
raken en kunnen inspireren, soms zelfs zonder woorden. De naam Irma Sluis moet ondertussen toch 
bij iedereen bekend zijn… zij is de gebarentolk die steeds schuin achter Mark Rutte staat als hij een 
persconferentie geeft… zij is de persoon die zonder woorden de zelfde boodschap brengt, met haar 
handen maar zeker ook met haar lijf en haar gezicht. En dat doet ze blijkbaar op zo’n manier dat ze 
ook mensen die niet doof zijn, inspireert. Als ze tijdens een lange persconferentie het stokje 
overdraagt aan een collega, missen mensen haar. En er is ook een lied over haar gemaakt. Best 
bijzonder… 
 
In de afgelopen weken moest er veel, heel veel, ‘op afstand’ – en dat is lastig, heel lastig. 
Dat kan er voor zorgen dat we ons ‘lam geslagen’ voelen, weinig zin hebben om in actie te komen, 
om aan de slag te gaan. 
Op school doen iedereen enorm z’n best om er voor te zorgen dat naast het onderwijs ook het 
contact met leerlingen en ouders door kan gaan. En misschien denk je bij het lezen van deze zin wel 
‘dat doen ze niet erg inspirerend, ik vind het allemaal maar saai gedoe’. Bedenk dan dat ook de 
mensen op school het nodig hebben om geïnspireerd te worden: door leerlingen die een vraag 
stellen en zo laten merken dat ze aan de slag zijn gegaan, maar er niet helemaal uit komen – door 
ouders die na een kritisch telefoontje opnieuw contact opnemen en aangeven dat ze, na er even 
over te hebben nagedacht, begrip hebben voor de situatie en graag samen de dingen weer op willen 
pakken.  
 
Pinksterfeest, het Feest van de Geest – én feest van de actie. 
Klaar voor de start??? - AF!!! 
 
 
 



 


