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Pinksteren 2020 

 
Als er je een licht opgaat, 
zeg dan niet: dat is de heilige Geest. 
Als er een vuur in je brandt, 

zeg dan niet: dat is de heilige Geest. 
Als je oren suizen van geluk, 
zeg dan niet: dat is de heilige Geest. 

 
Maar als jouw gezicht oplicht zodat anderen zien, 
als jouw vuur anderen verwarmt, 

als jouw oren suizen van het goede nieuws 
dat anderen blij maakt, dan kun je zeggen: 
dat is de heilige Geest. 

 

Goede Geest van God,  
laat het weer Pinksteren worden, ook voor ons. 
Open de deuren van ons hart, zet ze wagenwijd open 

opdat licht en warmte kunnen binnenstromen. 
Maak van ons echte, authentieke christenen 
die zolang zij ademhalen, hun inspiratie en hun enthousiasme vinden in uw Geest. 
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Het vuur van de Geest? 

Vuurtjes van kleine mensen, van gewone mensen, 
mensen aangestoken door wat schuilt achter het zichtbare. 
Levenskracht,  
vuur in pijn of in hoop geboren, 

vuur dat zoekt om te leven en leven te geven. 
Vuur van jou en van mij,  
kleine vuurtjes, samen groot. 

Mag Jezus’ Geest mensen aanzetten om samen te bouwen aan een betere wereld, 
met mensen die elkaar niet loslaten en in vrede en vreugde trachten te leven, 
mensen die een lichtend vuurtje zijn waar anderen zich aan kunnen optrekken. 

 
Lied 
Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest. 
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest. 
 
Welkom 
Daarom welgekomen u allen op dit pinksterfeest, 

welgekomen, gij die onderhand wel weet wat er komt, maar het niet opgeeft, 
welgekomen, gij die het allemaal wel hebt gezien,  
maar misschien vandaag net dat nieuwe en verrassende meemaakt, 

welgekomen, gij die hier wat zit weggedoken en u afvraagt:  
wanneer komt nu datgene wat mij op het lijf en op de ziel geschreven is. 
 

Voel u allen thuis, 
gij die wel leeft, maar veel miserie kent, 
en gij, ze moesten eens weten waar uw hart op dit ogenblik werkelijk vol van is 

en gij, misschien vol zorgen of met verborgen vragen, 
maar met geen woorden om erover te spreken. 
Laten we Pinksteren vieren 

om zijn vuur, zijn geest tot ons te laten komen! 
 
Bidden om nabijheid 
Heer, ik wil U vragen: 

als U mij voorbij ziet gaan, deze dag of morgen, 
raakt U mij dan even aan. 
U hoeft niets te zeggen 

want alleen dat stil gebaar, zal in mij bewerken 
dat ik weer uw kracht ervaar. Amen. 
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Gloria   

 
 
 
Gebed 
Wij danken U, God, op deze Pinksterdag 

voor de adem die ons in leven houdt, 
uw geestkracht die ons doet bewegen, 
die ons kan bezielen om een mens te zijn naar uw hart. 

En wij danken U voor de geestkracht  
in zovele vindingrijke mensen 
in onze wereld, 

mensen vol vuur en enthousiasme, 
die leven naar uw hart. Amen. 
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Pinksterlezing Nico Ter Linden 

Het was Pinksteren en het was druk in Jeruzalem (covid 19 kenden ze nog niet) 
van alle kanten kwamen de mensen toegestroomd:  
de Joden vierden immers feest omdat ze herdachten dat God een verbond sloot µ 
nadat ze uit Egypte werden bevrijd. 

Maar er waren ook nog allerlei andere mensen, uit heel veel verschillende landen. 
Het leek wel of alle zeventig volkeren uit de hele wereld in Jeruzalem waren samengekomen. 
Vreemd was dat. 

Samen met mijn vrienden, keek ik mijn ogen uit. 
Het was daarbij ook vreemd dat, hoewel er geen wolkje aan de hemel stond 
er toch ineens donderslagen klonken, net als bij onweer. 

Plots begon het hevig te waaien. 
En vuur zagen wij ook, het leken wel tongen van vuur, boven ieders hoofd. 
Toen konden we niet meer: we begonnen vurig te vertellen over Jezus en alle mensen, 

zowel de Joden als de vreemdelingen, konden ons verstaan. 
“Hoe kan dat nu?” vroeg iedereen zich af, “wij komen uit alle streken van de wereld  
en toch hoort ieder van ons deze mannen spreken in onze eigen taal?” 

Maar er waren ook mensen die zeiden:  
“Die, die zijn niet goed bij hun hoof, ze hebben teveel gedronken”. 
Toen zei ik heel duidelijk:  

“Wij hebben niet gedronken, wij zitten niet vol met wijn, maar wij zijn vol van Jezus! 
Wij willen aan iedereen vertellen wie hij was en hoe hij is gedood,  
maar ook hoe wij voelen dat hij leeft en vertellen over zijn hemelvaart. 

Let maar op, vanaf vandaag gaat dat verhaal de hele wereld over.” 
 
Meer nog: als wij leven in de geest van Jezus, dan zal zijn droom uitkomen, 

zijn droom van een wereld waar kinderen onbezorgd kunnen spelen 
waarin grote mensen geen oorlog meer voeren, 
waarin de rijken delen met hen die niets hebben 

en gezonde mensen zich over zieken ontfermen. 
Wanneer wij dat doen, dan komt Gods koninkrijk, vast en zeker. Amen”. 
  

En alle mensen antwoordden: “Amen!”. 
 
Homilie 
 

Voorbeden 
Laat het vuur weer branden, waar leven verdord is, 
de bron opgedroogd, de liefde verkild, 

waar de dagen troosteloos geworden zijn. 
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Laat het vuur weer branden 

waar mensen zich hebben opgesloten in zichzelf, 
bezeerd zijn in hun vertrouwen, 
al te vermoeid raakten en niets meer verwachten. 
Zend uw geest … 
 
Laat het vuur weer branden 
waar mensen alleen gelaten zijn, 

hun taal niet verstaan en hun liefde niet aanvaard worden, 
waar zij enkel nog twijfelen aan zichzelf. 
Zend uw geest … 
 
Laat het vuur weer branden  
waar de liefde is gestorven en nooit meer wordt uitgesproken, 

waar mensen verbitterd zijn, alleen nog maar gevoed door stille wrok. 
God, laat ons het vuur weer ontsteken. 
Zend uw geest … 
 
Belijdenis 
Ik geloof in de Geest. 

Ik geloof dat Hij mijn vooroordelen kan afbreken. 
Ik geloof dat Hij de sleur kan doorbreken,  
mijn onverschilligheid kan overwinnen, 

en dat hij mij vindingrijk kan maken in de liefde. 
 
Ik geloof dat Hij mij kan richten op het goede. 

Ik geloof dat Hij mij moed kan geven, 
dat Hij mijn droefheid weet om te buigen 
en dat Hij mij liefde voor het woord 

van God kan geven. 
 
Ik geloof dat Hij mij kracht kan geven in mijn lijden. 

Ik geloof dat Hij mij een naaste kan geven 
die mij steunt, dat Hij mijn hele wezen 
kan doordringen en dat Hij een gemeenschap 
kan bezielen en geestdriftig maken. 

 
Dankgebed 
God van leven,  

Gij zendt uw Geest in alles en allen  
en maakt ons breken en delen. 
tot een nieuw begin van leven in Jezus' Geest.  

Zo bidden en danken wij U op deze Pinksterdag, met heel uw Kerk, op hoop van zegen. 
 
Wij danken U  

voor alles wat leeft en ademhaalt, 
voor het licht van deze dag, 
voor het geluk en de liefde die in ons midden ontstaan; 

voor mensen die, zoals Gij, ons trouw blijven in dagen van lief en leed. 
 
Wij zeggen U dank voor die ene mens,  

Jezus van Nazareth, uw Zoon. 
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Hij is uw evenbeeld  

omdat Hij er is voor de minste van de mensen. 
Hij is er ook voor hen  
die het goed hebben in dit leven, 
door hen voor te gaan  

in een leven van dienstbaarheid tot in de dood. 
 

 
 

Onze Vader 
 
Bidden om vrede 

In mijn diepste binnenste 
weet ik dat er Iemand is die van mij houdt zoals niemand anders.  
En ik hoop dat je dit ziet aan alles wat ik doe. 

 
In mijn diepste binnenste is vrede 
die niemand mij kan afnemen. 

En ik bid dat je dit ervaart in mijn strijd. 
 
In mijn diepste binnenste 

vind ik rust en stille vreugde. 
En ik hoop dat je dit ook voelt in mijn drukke bezigheden. 
 

In mijn diepste binnenste  
speur ik een Bron, een kracht die mij bezielt 
en die is meer dan mensen¬werk. 

En ik bid dat ik diezelfde Bron  
bij jou mag vinden. 
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Ter overweging  
Wie is dat, de Heilige Geest? - Lore, 12 jaar 
(C. LETERME in Samuel 2005, nr 7, p. 2)  
 

Christenen spreken over God als over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  

Van deze drie is de Geest de meest ongrijpbare, de meest onzichtbare.  
Van Hem wordt gezegd dat Hij de kracht van liefde is die van God komt.  
Over de Heilige Geest wordt gesproken als wind.  

Wind zie je niet, maar je kunt die wel voelen: hij verfrist en brengt in beweging.  
Zoals wind je in de rug kan vooruit duwen, zo duwt de Geest je vooruit.  
 

Over de Heilige Geest wordt ook gesproken als over adem.  
Adem zie je niet, toch zorgt je adem ervoor dat je in leven blijft.  
Zoals de lucht die de mens in en uitademt,  

zo werkt de Geest van God bij de mensen. Hij brengt bezieling, spirit, begeestering.  
Zoals je de kracht van de wind kunt zien aan huizen en bomen,  
en de kracht van de levensadem in het leven van de mensen,  

zo kun je de kracht van de Heilige Geest zien in die mensen die er vol van waren:  
Jezus en alle mensen die heilig genoemd worden.  
Waar liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw,  

zachtheid en ingetogenheid zijn, daar is Hij werkzaam.  
 

Gebed 

Geest van leven, Gij ademt door iedere mens en vuurt ons aan om van U te spreken. 
Geef ons oren die luisteren, geef ons ogen die zien en een hart dat begrijpt, 
zodat wij elkaar kunnen verstaan. 
Zo bidden wij U uit naam van Jezus Christus, uw Zoon die ons begeesteren wil, 

vandaag en alle dagen die komen. Amen. 
 
Zegenlied The Lord bless you and keep you (John Rutter) 

https://www.youtube.com/watch?v=akT32E83zjI 
The Lord bless you and keep you 
The Lord make his face to shine upon you, 

and be gracious 
and be gracious unto you 
The Lord lift up the light  

of his countenance upon you 
And give you peace. Amen. 
 

De Eeuwige zegene en behoede u 
De Eeuwige doe zijn aangezicht 

over u lichten en zij u genadig 
De Eeuwige verheffe  
zijn aangezicht over u 

en geve u vrede. Amen. 
 

Een uitsmijtertje Aukje Wijma 

Wind – die waait 
verwaait mijn angst 

 
donkere peinzen 
regen - druppels vallen neer 

wassen schoon 
geven uitzicht  
op  

vurige vrede  
die kracht geeft 
om in tegenwind 

over water te lopen 
in zicht van de Eeuwige. 

https://www.youtube.com/watch?v=akT32E83zjI

