
Oecumenisch meditatief avondgebed (in Taizé-stijl) – 31 mei 2017
Thema: ‘Veelkleurige Geest’ 

Opening: Wees hier aanwezig ….. Dat wij herleven.
Inleiding

A.s. zondag is het Pinksteren.
Als voorbereiding wil ik vanavond graag stil staan bij de veel kleurige gaven van de H. Geest. 
Vooral Paulus heeft het daarover vaak in zijn brieven. Hij noemt als vruchten van de Geest: 
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.
De bron, de basis, van die geestesgaven, is de heilige Drieëne God. 
Het benadrukt dat onze God en God van liefde is.
Daarom beginnen we met het lied: ‘God die vol liefde is’.

Zang: nr. 111 God is vol liefde

Schriftlezing:  Handelingen 2, 1-11 (de heilige Geest over de jonge kerk)   
Zang: nr. 46 Spiritus Jesu Christi

Overweging  (m. beh. v. de zevenarmige kandelaar)
   
Je hoort wel eens zeggen

‘Pinksteren spreekt mij niet zo aan, want de H. Geest vind ik zo iets vaags.’ 

 In zekere zin is dat ook zo:  de H. Geest is niet zichtbaar en tastbaar,

 zoals ook de wind en onze adem dat niet zijn. 

Maar wat de H. Geest uitwerkt en teweeg brengt, is wel degelijk zichtbaar en ervaarbaar.

Kijk maar naar het verhaal van het eerste Pinksterfeest:

dankzij die H.Geest gaat men elkaar verstaan, en ontstaat eenheid en saamhorigheid onder 
al  die veelsoortige mensen;  de leerlingen komen tot nieuw leven: krijgen weer nieuwe 
moed en komen weer in beweging.

De deuren gaan open; ze treden naar buiten,  en dragen vrijmoedig de boodschap van Jezus 
uit: in woord en daad.

 Ze gaan verder in zijn Geest, en velen sluiten zich bij hen aan.

Die H. Geest is ook voor ons bedoeld, ja ze zijn ons al gegeven;  hij kan ook in ons tot leven 
komen.

Vanouds spreekt onze Kerk van: ‘zeven gaven van de heilige Geest’:

 (de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte; de geest van kennis en van 
liefde, en de geest van eerbied voor God).

 



En Paulus heeft het in een van zijn brieven over de vele vruchten van de Geest:  
(liefde,vreugde,vrede,geduld,vriendelijkheid,goedheid,trouw,zachtheid en ingetogenheid)

We kunnen een aantal van die veelkleurige  gaven en vruchten van de H. Geest  enigszins 
zichtbaar maken m.b.v. een 7-armige kandelaar:  door bij elke gave (elke vrucht)  een kaars 
aan te steken.

1.Als eerste gave van de Geest noemt ik  de TROOST,

 die Jezus zelf ook noemt tijdens zijn afscheidsrede bij het Laatste Avondmaal,

  waar Hij het heeft over de H. Geest, de Trooster.

De troost die je bijv. ervaart als iemand tijd voor je neemt, en geduldig luistert 

 naar wat je op je hart hebt; bij wie je jezelf mag zijn in al je kwetsbaarheid

2. Als tweede gave van de H. Geest: de geest van EENHEID in verscheidenheid,

die je zo overvloedig zag op het eerste Pinksterfeest in Jerusalem: 

 men verstond elkaar en stond open voor de ander, en waren één van geest.

We zien die pinkstergeest van eenheid en saamhorigheid ook in onze tijd werkzaam:

 waar mensen proberen elkaar te verstaan, en tegenstellingen proberen te overbruggen;

 waar mensen naar zoeken naar wat mensen bindt met  elkaar.

(Is daar niet de geest van eenheid in verscheidenheid werkzaam? )

3. Als derde gave van de H. Geest: de geest van VRIJMOEDIGHEID en durf:

zoals die je met Pinksteren ook zag bij de leerlingen van Jezus.

Die geest van vrijmoedigheid is ook in ons werkzaam: als we een ander niet naar de mond 
praten; als we onze mond durven opendoen bij onrechtvaardigheid en oneerlijkheid;

 als we een moeilijk gesprek niet uit de weg gaan,

 of waar we ons niet laten leiden door angst voor gezichtsverlies.

4. Als vierde vlam van de Geest kun je noemen de geest van VERGEVING:

 (die Jezus als eerste noemt als Hij na zijn verrijzenis verschijnt aan zijn leerlingen.)

 die ook in onze tijd werkzaam is: waar wij-mensen bereid zijn iets met een ander uit te 
praten en bij te leggen; waar we elkaar niet vastpinnen op wat gezegd of gebeurd is;

 



waar mensen elkaar opnieuw aanvaarden en nieuwe kansen geven.

5. Als  vijfde gave van de H. Geest noem ik de geest van HOOP en vertrouwen:

Je ziet die geest werkzaam waar mensen bij tegenslag niet bij de pakken gaan neerzitten,

 en niet verbitteren, maar positief blijven geloven in het goede dat er ook is;

waar mensen positief blijven denken, en niet onverschillig worden.

6.Als zesde gave van de H. Geest noem ik de geest van ‘GEDULD’: 

die we zo nodig hebben als iets niet gaat zoals wij graag willen. 

De geest van geduld die ons helpt om moeilijke omstandigheden te accepteren;

 geduld ook met de ander in zijn anders zijn, en met onszelf met onze onvolkomenheden.

7. Tenslotte de 7-e vlam: de vlam en de geest van de LIEFDE

die we zien waar mensen van elkaar houden en veel voor elkaar over hebben,

maar ook in de velen die met zorg, liefde en toewijding hun werk doen

 voor hulp-afhankelijken en voor noodlijdenden, dichtbij en ver weg;

ook in de warme, liefdevolle  aandacht, waarmee iemand een ander bezoekt.

-De geest van liefde is veelkleurig, en kan alles en iedereen doordringen. 

Misschien is het goed tijdens de stille overweging  na te denken over:

 welke geest van Pinksteren heb ik persoonlijk het meest nodig of het meest behoefte aan?

PINKSTEREN VIEREN kun je zien als: meedoen aan dat spel van die zeven vlammen,

 ons er door laten raken, aansteken, aanvuren. Een kleine vlam kan veel betekenen;

 ieder van ons met zijn/haar eigen vlam, zijn/haar eigen gave van de heilige Geest.

Zang:  nr 22 Tui amoris ignem (Veni Sancte Spiritus)
Stille overweging

Voorbeden,   met acclamatie : ‘Kom adem ons open’ van T. Löwenthal.

 



-Kom, heilige Geest: over allen die leiding geven in kerk en wereld:
  dat zij vervuld worden van uw Geest van troost en kracht; dat zij er voor open staan.
-Kom heilige Geest, over allen die zich inzetten voor eenheid en saamhorigheid
  tussen verschillende volken, geloofsrichtingen en culturen:
  dat zij volharden, en dat hun inspanningen mogen slagen.
-……….
  met op het eind: ‘Onze Vader’ (Mt. 6, 10-13: zie Nieuwe Bijbel Vertaling):
Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, en Uw wil gedan worden: op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit
 tot in eeuwigheid. Amen.

Zang: nr. 47 Veni lumen (Veni creator Spiritus.
Tekst: Kom o Geest des Heren kom: (Sequentia van Pinksteren: Veni Sancte Spiritus).
Zang:  nr 52 Laudate omnes gentes

Na afloop bent u van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting in  het zaaltje.
Het Taizé-avondgebed is er elke woensdag om 19.00 uur, ook in de vakantiemaanden.

 


