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kunnen	 ervaren?	 Wanneer	 wordt	
een ervaring een religieuze ervaring, 
een ervaring waarvan we kunnen 
zeggen dat we toegang tot God 
hebben	gehad	en	waarin	God	zich	
te	kennen	gaf?	Het	gaat	mij	dus	om	
de ervaring, de beleving zelf.
Kunst roept gevoelens op bij mensen 
die	boven	de	mens	kunnen	uitstij-
gen,	vervult	een	functie	in	meditatie	
en	kan	daardoor	het	menselijke	en	
goddelijke verbinden. Het eindige 
met	het	oneindige	en	het	verleden	
met	het	heden	en	de	toekomst.	Een	
kunstwerk	kan	zo	ruimte	scheppen	
voor een innerlijke beleving en daar 
ook toe uitnodigen. De uitdruk-
kingsmogelijkheden	 overstijgen	
datgene wat met woorden gezegd 
kan worden. Er wordt een verbeel-
ding	opgeroepen	die	uitstijgt	boven	
woorden. Kunst kan zo een openba-
rend	vermogen	hebben.	Het	brengt	
aan	 het	 licht	 wat	 anders	 onzicht-
baar zou blijven of niet zou bestaan. 
Door	 de	 verbeeldingskracht	 van	
kunst wordt datgene wat onzeg-
baar	of	onzichtbaar	is	opgeroepen.	
De	 bestaande	werkelijkheid	wordt	
getransformeerd. Soms ontstaat een 
onverwacht	visioen	van	schoonheid	
en	 harmonie,	 dat	 troost	 biedt	 en	
levensvreugde veroorzaakt. Door 
deze verbeelding kan de werkelijk-
heid	dan	met	nieuwe	ogen	worden	
bekeken. Kunst verbeeldt de ver-
beelding, niet van God, die kan niet 
uitgebeeld of verbeeld worden. Wel 
kan kunst onze dromen van een 

Dit	prachtige	evenement	maakt,	
vanuit	 het	 Pinksterfeest,	 als	

feest	van	inspiratie,	een	verbinding	
met	die	hedendaagse	kunst.	Door	
beeld, woord en klank bij mensen 
tot de verbeelding spreken.  
Het	geheel	biedt	kansen	tot	vernieu-
wing en verbreding onder voorgan-
gers, gemeenteleden, vrijwilligers, 
kunstenaars en bezoekers. Boven-
dien vindt er een vernieuwende 
communicatie	plaats	tussen	woord,	
beeld en klank die de “zender en de 
ontvanger”	nieuwe	mogelijkheden	
biedt tot kennis en begrip.
De	Geest	van	het	feest	mag	ons	ook	zo	
bezielen.	Zie	de	website	https://www.
feestvandegeest-groenehart.nl/

Het Woord
In	de	protestantse	traditie,	waarin	ik	
mijn	wortels	heb,	staat	het	Woord	
centraal als toegang tot God. God 
geeft	 zich	 vanuit	 protestants	 per-
spectief	 te	 kennen	 door	 de	 Bijbel	
en	de	verkondiging	van	het	Woord.	
De	Bijbel	is	het	Woord	van	God	en	
daarin	openbaart	God	zich	aan	de	
mensen.	 Inspiratie	 voor	 het	 alle-
daagse leven wordt opgedaan door 
de	levenspraktijk	te	verbinden	met	
het	gegeven	Woord	van	God.
Ik	ben	van	mening	dat	God	zich	niet	
alleen	te	kennen	heeft	gegeven	 in	

het	 eenmaal	 gegeven	Woord	 van	
de Bijbel en de verkondiging daar-
van,	maar	dat	God	zich	in	het	hier	en	
nu	nog	steeds	te	kennen	geeft.	Niet	
alleen	in	het	gesproken	en	geschre-
ven	woord	geeft	God	zich	te	kennen	
aan	mensen,	 niet	 alleen	 door	 het	
horen,	maar	in	het	leven	van	alledag	
en met alle zintuigen. Juist omdat 
wij nu in een beeldcultuur leven, 
ben ik geïnteresseerd in de vraag 
of	 hedendaagse	 moderne	 beel-
dende kunst een toegang biedt tot 
God.	Geeft	God	zich	ook	aan	ons	te	
kennen	door	middel	van	deze	kunst?

Ervaring
Ik kijk dan naar de ervaring zelf, de 
gebeurtenis	 of	 het	 moment	 van	
de	ervaring.	In	de	ontmoeting	met	
een kunstwerk kan er iets gebeu-
ren, doen we een ervaring op in 
een	bepaalde	situatie,	of	krijgen	we	
een	verrassend	inzicht.	Dat	kan	een	
gevoel zijn van vereenzelviging met 
het	uitgebeelde,	voor	anderen	een	
gevoel	van	boven	zichzelf	uitstijgen,	
een	ontmoeting	met	het	transcen-
dente, of voor weer een ander een 
mystieke	 ervaring	 of	 een	 ervaring	
die overweldigend is.
Wanneer kunnen we zeggen dat 
dit religieuze ervaringen zijn, dat 
we	hierin	sporen	van	God	hebben	

Feest van de Geest

In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn kerken open voor 
het publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte 
kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest en de architectuur van kerkge-
bouwen. De open kerken zijn een speelse en beeldende inspiratiebron 
voor mensen die op zoek zijn naar hedendaagse kunst, cultuurhistorie, 
vormen van spiritualiteit, geloof, zingeving en recreatieve ontspanning.

Een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, 
Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen.
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nieuwe	werkelijkheid,	 een	 nieuwe	
wereld verbeelden. Zonder een ver-
beelding van een nieuwe toekomst, 
hoe	utopisch	dan	ook,	zijn	er	voor	
mij geen religieuze gevoelens meer 
mogelijk en ook niet meer nodig. We 
moeten	voorzichtig	zijn,	we	moeten	
ons onze dromen niet laten afne-
men. Niemand weet immers waar 
de	scheiding	ligt	tussen	verbeelding	
en	werkelijkheid!	Graag	kijk	ik	naar	
kunst,	zonder	er	tevoren	op	bedacht	
te	moeten	zijn	wat	het	met	me	doet.	
Kunst kan veel met je doen, je ver-
anderen, raken, ontroeren. Dat kan 
soms een religieuze dimensie krij-
gen,	soms	niet.	Waar	zit	dat	verschil	
verborgen?	Wanneer	 kan	 het	 een	
religieuze	 dimensie	 krijgen?	 Een	
kleine	zoektocht	naar	het	religieuze	
is dan nodig.

Een driehoeksverhouding
Datgene waar kunst naar verwijst, 
de ervaringen die ze oproept, de 
existentiële	vragen	die	ze	stelt,	zijn	
per	 definitie	 niet	 verwijzingen	 of	
vragen naar God. Het is ook niet per 
definitie	een	openbaring	van	God.	
Deze betekenissen kunnen alleen 

maar religieus worden als ze wordt 
verbonden	met	het	buitengewone,	
het	goddelijke.	Het	buitengewone,	
het	goddelijke	zit	niet	per	definitie	
in	 de	 ervaring	met	 het	 kunstwerk	
zelf.	 Daarvoor	 heeft	 de	 toeschou-
wer	een	driehoeksverhouding	nodig.	
Een	verhouding	met	het	kunstwerk	
en	 een	 verhouding	met	God.	 Hoe	
die	verhouding	met	God	ervaren	en	
beleefd	wordt	maakt	geen	verschil,	
maar	het	moet	er	wel	zijn.	Zonder	
een van te voren	bestaande	verhou-
ding met God zal de ervaring die 
ondervonden	wordt	door	het	com-
municeren	met	het	kunstwerk	niet	
religieus blijven. De ervaring moet 
getransformeerd worden naar de 

religieuze ervaring door er iets aan 
toe te voegen, deze toevoeging moet 
ergens vandaan komen. Als er geen 
religieuze	relatie	bestaat,	dan	zal	er	
ook geen toegang tot God gevonden 
worden door beeldende kunst.
Naar mijn mening, kunnen wij wel, 
vanuit	 welke	 relatie	 we	 dan	 ook	
hebben	met	God,	door	hedendaagse	
moderne beeldende kunst toegang 
krijgen	tot	God	en	geeft	God	zich	daar-
door ook te kennen. Het kunstwerk 
zal	voor	ons	zeggingskracht	moeten	
hebben,	het	moet	ons	kunnen	ver-
leiden. We moeten daarvoor in een 
positie	zijn	dat	we	ons	willen	 laten	
verleiden	en	het	begrijpen	en	willen	
aanvaarden	 dat	God	 zich	 daar	 ook	
aan ons kan openbaren.
Soms	ontstaat	een	onverwacht	visi-
oen	van	schoonheid	en	harmonie,	
dat troost biedt en levensvreugde 
veroorzaakt. Zo kunnen wij ook in 
hedendaagse	 moderne	 kunst	 een	
toegang vinden tot God en kan God 
zich	aan	ons	te	kennen	geven.
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