
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 26 mei 2021 

Thema:   Pinksteren 

Voorganger:  Hetty Heling  

 

Aanhef:  Wees hier aanwezig 
 

 

Inleiding 

Pinksteren is voor mij een heel belangrijk feest. Het gaat over de Heilige 

Geest. 

Jezus laat ons niet alleen Hij stuurt ons zijn Hulp. Wind, adem of Geest. 

Onzichtbaar voor onze aardse ogen, alleen de uitwerking merken we op. 

We voelen wanneer iemand met vuur spreekt, vanuit zijn hart praat. We 

horen inspiratie in iemands spreken en we worden daardoor 

aangespoord. We weten het even niet meer en vragen de Heilige Geest 

om hulp, en we voelen ons getroost. De Geest als genezer, trooster en 

gids. De Geest gebied t niet, eist niet, valt niet aan, het is een kalme stem 

die spreekt over vrede. 

 

  

Lied nr. 22:  Tui amoris ignem 

 

 

Bijbelverhaal 

De leerlingen van Jezus waren ten einde raad. Jezus was een bezielende 

leider geweest en toen hij was weggegaan naar zijn vader in de hemel, 

zakte het clubje helemaal in elkaar. Angst was het enige wat hun dreef. 

Ze zaten weggedoken, in elkaar gezakt, verdrietig om het verlies, 

uitgedoofd. 

Waar moedeloosheid heerst, stilstand is, luiheid of gemakzucht daar is 

de geest nodig. De heilige geest die weer aanzet tot beweging, geestdrift, 

enthousiasme. 

De leerlingen voelden een windvlaag en ze raakten begeesterd. 

Ze kwamen in beweging, gooiden de luiken open en begonnen het 

verhaal van hun leermeester Jezus te vertellen. 
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Lied nr. 38:  Veni sancte spiritus 

 

 

Voel en zie 

Hoe voelen wij iets van de heilige Geest? 

Ga maar eens in de wind staan. Doe je ogen dan dicht Een zacht briesje 

die langs je wangen aait. En je voelt de wind door je heen gaan. Als een 

windvlaag die je in beweging zet. 

Waar zie je de heilige geest? In het vuur. In de warmte. 

Vuur is het symbool van leven. Als we zeggen dat er vuur in iemand 

brandt bedoelen we dat hij of zij levenslustig is, vol kracht. In zijn ogen 

fonkelt iets... er gaat iets van hem uit. Leven, liefde en blijdschap.  

Dat is Pinksteren, het feest van onze eigen levenslust. 

 

 

Lied nr. 46:  Spiritus Jesu Christi 

 

 

Overweging 

In ieder mens is een soort verlangen naar een levensbron die niet 

opdroogt. Een verlangen naar een kracht die niet verlamt en naar een 

gloed die niet dooft. 

Een lichaam kan een signaal geven van moeheid, slijtage, ziekte. Maar de 

geest of de ziel kan nog volop levend zijn, vurig, brandend, dat zie je aan 

de ogen van iemand. Dat deel, die ziel is onze essentie. De geest van God 

die in ons is en dat deel dat eeuwig leven heeft. 

 

De geest van God werkt in theologen maar ook in gewone ongeletterde 

mensen. 

De geest werkt in mensen met een rotsvast geloof maar ook in mensen 

die zoekende zijn. 

De Geest werkt wanneer iemand is overleden en er troost nodig is en Hij 

werkt als er een baby geboren is. 

In de profeten van deze tijd en ook in onopvallende hartverwarmende 

mensen. 

In ieder van ons werkt de geest. Als scheppende kracht bijvoorbeeld. 

Je krijgt een prachtig idee, je voelt je geïnspireerd. 
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Wij kunnen niets zonder de heilige geest 

De geest heet in het latijn: spiritus 

In het Grieks: pneuma. In het Hebreeuws de taal van de bijbel: ruach: 

adem. Gods adem over de mens. 

Als je dat weet dan kun je eigenlijk zeggen: de geest werkt waar mensen 

een verademing zijn voor elkaar. En de vraag die Pinksteren aan ons stelt 

is: ben ik een mens waarbij een ander op adem kan komen. Dan zingen 

en bidden we: 

Kom heilige geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in ons 

het vuur van uw liefde. 

In het volgende luisterlied zingen ze het zo: 

Niet door kracht of geweld 

Maar door mijn Geest, zegt de Heer 

 

 

Luisterlied:  Ruach (Opwekking 129 Daniel v.d. Kooi) 

 

 

Stilte 

 

  

https/www.ingoedehanden.management/OMA/Ruach_Opwekking_129.mp3


Voorbeden afgesloten met: Heer in uw goedheid, hoor ons gebed 

 

• Heer, laat uw adem door ons waaien en vervul ons met de Heilige 

Geest. Dat wij met dit inzicht mogen handelen naar Uw geest 

Heer in uw goedheid, hoor ons gebed 

 

• Heer, help ons uw boodschap van liefde uit te dragen naar anderen 

toe. Geef ons de kracht om in verschillende talen te spreken. 

Heer in uw goedheid, hoor ons gebed 

 

• (ruimte voor eigen gebed) 

… 

Heer in uw goedheid, hoor ons gebed 

 

 

Lied nr. 111: God is liefde 

 

 

Slotgedachte 

Gods Geest als levensadem 

Onzichtbaar zoals adem is woont Gods Geest in ons midden 

Als levenskracht, die bouwt en bruist en zichtbaar maakt 

wat in ons huist aan leven, liefde, zingen 

 

Als wind die waait waarheen hij wil is Gods Geest daar aanwezig 

waar mensen voor Haar openstaan door Haar gestuwd  

de weg opgaan van ruimte, recht en vrede 

 

Als ademnood ons overvalt, benauwdheid voor het leven 

en eenzaamheid ons hart verstart  

blaast Zij ons warmte in, licht en zacht 

Geeft moed, zet in beweging 

 

De Geest van God is overal waar mensen Haar herkennen 

Zij ziet ons door de ogen aan van hen die helpend naast ons staan 

Zij gaat door heel de schepping 
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O adem Geest die ons vervult, geschenk aan ons gegeven 

Zolang wij hier op aarde zijn, geheim van troost in angst en pijn 

Jouw adem is het leven. 

 
Marijke de Bruijne 

 

 

Slotlied nr. 132: Vrede wens ik je toe 
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