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Pinksteren 
 

Zoals het 50 dagen geleden Pasen werd, zo wordt het nu ook al weer Pinksteren. 

Het belooft echt Pinksterweer te worden, zon en warme wind,  

hoewel er ook mensen zijn en vooral de natuur die smachten naar een verfrissende 

regenbui.  

Ook dat hoort bij Pinksteren want het Bijbelverhaal vertelt dat er die dat velen werden 

gedoopt. 

Net als de afgelopen weken zullen de kerken gesloten zijn, maar vanaf volgende week 

kunnen er weer vieringen gehouden worden. 

De parochieraad schrijft het volgende hier over: 

 

Vanaf zaterdag 1 juni gaat onze kerk weer open, maar helaas nog niet voor iedereen 

tegelijk.  

We mogen slechts 30 personen toelaten per kerkdienst.  

We gaan hiervoor werken met reserveringen.  

 

Voor de mensen die bij de kerkdienst aanwezig mogen zijn, gelden regels in de 

kerk.   

Van de ingang, handen reinigen tot het uitreiken van de communie. 

 

We zullen u komende week in een aparte nieuwsbrief hierover uitvoerig informeren 

ook over de manier van aanmelden. Het heeft geen zin om hier voor al vast te 

telefoneren of te mailen. 

 

In de afgelopen maanden heeft het stevig gewaaid. En zelfs als je niet thuis bent 

dwarrelt het stof naar beneden.  

Daarvoor is het nodig om een goede schoonmaakbeurt te geven.  

Dit wordt gedaan op woensdag 3 juni vanaf 9 uur.  

Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken is welkom. en de 1,5 meter regel is 

in onze gebouwen goed toe te passen. 

 

De Nederlandse bisschoppen hebben een Pinksterbrief geschreven deze is te lezen op: 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2020/20200528_pinksterbrief.pdf 

 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2020/20200528_pinksterbrief.pdf


Op Tweede Pinksterdag 1 juni  neemt Mgr. Punt afscheid als bisschop vanwege 

emeritaat en neemt Mgr. Hendriks de zetel van de bisschop van Haarlem-Amsterdam 

in.  

Normaal een grote viering in de kathedraal nu te volgen op internet. 

 

 

 

 

In Memoriam 

Dinsdag 19 mei is mevrouw Annie Neeft – 

Verduin overleden.  

Op  28 mei zou zij  de leeftijd van 90 jaar 

hebben volgemaakt. 

Ze werd geboren in Akersloot. Ze leerde de 

veehouder Arie Neeft kennen van Busch en 

Dam.  

Ze trouwden elkaar in 1954 en kwam naar de 

Zaanstreek.  

Van Busch en Dam gingen ze naar de Militaireweg en het weiland lag op de 

voormalige Honk- en Korfbal velden. 

Een dochter en vier zonen werden er geboren.   

In 1962 verhuisden ze naar de Braillestraat en het bedrijf werd gestopt.  

Daar groeide het gezin op, kwamen er schoonkinderen en later de eerste van de 9 

kleinkinderen.  

Het gezin was betrokken bij de parochie.  

Vader deed de kerktuin, 4 zoons werden misdienaar en moeder Annie heeft jarenlang 

kerk werken gedaan.  

Ze hield van gezelligheid en mensen om haar heen. Naast een zorgzame en liefdevolle 

moeder was ze handig met naaien.  

De kleinkinderen vertelden enthousiaste en liefdevolle verhalen over een oma die 

oprechte interesse in je had,  

die van spelletjes hield, waar je van alles mee kon en van mocht doen.  

Bij de oplevering van het wooncomplex Over de Helft aan de Zamenhoffstraat 

verhuisden ze daar naar toe.  

Haar man was toen al ziek. In 1997 overleed hij al.  

Ze pakte de draad van het leven weer op en genoot van de aandacht en de liefdevolle 

zorgen van haar gezin.  

Met het klimmen der jaren werden haar mogelijkheden beperkter.  

De trouwe kerkgang werd ingewisseld voor het volgen op de televisie van de 

eucharistieviering.  



En terwijl alle voorbereidingen voor een kroonverjaardag waren getroffen heeft ze het 

leven losgelaten.  

Ook hier was alleen de kring van haar gezin om afscheid te nemen in plaats van anders 

vele mensen die zij heeft weten te raken met haar leven.  

‘Een moeder uit duizenden’ schreven haar kinderen op de kaart. 

Op een stralend zomerse dag was is er de uitvaart in haar kerk en is zij begraven in het 

familiegraf bij haar man Arie Neeft.  

 

Diamanten Huwelijksfeest 

Zondag 31 mei is het 65 jaar geleden dat meneer en mevrouw Amsen – Keek  

van de Plantage in Wormerveer elkaar hebben getrouwd.  

Van harte gefeliciteerd met dit bijzondere briljante huwelijks jubileum.  

En alle zegen voor de toekomst. 

 

Overleden 

Zaterdag 23 mei is Henk de Haan overleden op de leeftijd van 81 jaar.  

Hij woonde met zijn vrouw aan de Zuidervaartdijk.  

Henk is de hobbyboer van de dijk.  

Vele jaren was hij leverancier van het paardje dat Maria tijdens de Herdertjesmis naar 

Bethlehem bracht.  

Met het leggen van het marmoleum hebben we deze traditie helaas af moeten schaffen.  

De kerkelijke afscheidsdienst was zaterdag 30 mei in het crematorium van Zaanstad.  

Volgende week volgt een In Memoriam. 

 

Verhuizing 

Na de sluiting van de Onze Lieve Vrouwe Geboortekerk is de inventaris ondergebracht 

bij diverse kerken en instellingen.  

Daar zal op een later tijdstip ( door de coronacrisis ) verslag en verantwoording van 

over worden afgelegd door de parochianen  

die dit met grote inzet en zorg voor een waardige herbestemming hebben gedaan. 

Diverse onderdelen uit de inrichting zijn naar de Petruskerk overgebracht  

als het overgebleven kerkgebouw van de gefuseerde parochie Wormerveer – 

Assendelft-Nrd en Krommenie.  

Het doopvont, diverse kaarsenstandaards, het Mariabeeld uit de Mariakapel, de 

Godslamp, zijn de in het oog springende voorwerpen.  

Vorige week schreef ik over de altaarretabelen:  

‘Om de gang er bij de makers in te houden zodat zij elke week een foto van de 

voortgang moeten leveren deze foto’.   

Zij hebben dit verstaan als ‘het moet deze week af’.   



En de al gedane werkzaamheden resulteerden in de plaatsing van het reliëf van de 

geboorte van Jezus en de opstanding van Christus onder het tabernakel. 

Vertelden twee heren uit Wormerveer 

dat ze indertijd met zijn tweeën deze 

blokken gips van 200 kilo per stuk 

hadden neergezet, dan vertellen ze of 

te  sterke verhalen of de spierkracht 

van de mens in de 21e eeuw is 

significant minder geworden. 

Bijgaand een afbeelding hoe dit nu 

gedaan is. (de joodse slaven in Egypte 

deden waarschijnlijk ook zoiets met 

de piramide bouw).  

En u ziet het uiteindelijke resultaat.  

Dank aan Rob Minnebo, Sietse Foekema, Gerard den Ronden en Hein Noom voor hun 

creativiteit, inventiviteit en hun ter beschikking gestelde tijd.  

Hopelijk kunt u het snel zelf in ogenschouw nemen. 

 

 

 

 

  



You Tube kanaal  

Vorige week stond er op de website een film over de bouw van de Petruskerk in de 

jaren ’50.  

Het drama van deze kerk was dat voordat het 25 jaar bestaan gevierd kon worden zij 

al ingrijpend gerestaureerd moest worden.  

Door toepassing van een aantal ‘nieuwigheden’ bleek de constructie ernstige 

gebreken te vertonen.  

Spaanplaat, uitvinding van de 50-er jaren, werd als dakbeschot gebruikt.  

Deze platen gaven veel minder stevigheid aan de spanten en bij lekkage zwellen ze op 

en verliezen hun draagkracht.  

Er werden geen driehoeksverbindingen tussen de spanten aangebracht waardoor de 

dakconstructie instabiel werd.  

Voor de goede kijker zijn er donkerblauwe metalen trekstangen te zien in het gewelf.  

En de bakstenen van de gevel werden strak tegen de betonnen klokkentoren 

gemetseld.  

Bij warmte en koude zetten baksteen en beton op verschillende wijze uit.  

Het gevolg was dat bij het luiden van de klokken de toren los stond en grote scheuren 

in de gevel ontstonden.  

Architect en bouwer failliet en dus draaiden de parochie voor de kosten op. 

Op spectaculaire wijze werd de klokkenstoel er afgetakeld in 1978 

Wanneer er nog meer filmbeelden zijn die gedeeld kunnen worden. Ze zijn welkom. 

We hebben tijd genoeg om ze te bekijken. 

 

Hieronder vindt U de teksten van de liturgie van het Hoogfeest van Pinksteren. 

met als lector Elvira Mollee en dank aan Els Kerkhoff voor de vele kaarsen. 
 

Klikt u hier om die dienst op internet te bekijken.   

https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w 

 

Goede Pinksterdagen, een goede week 

en wellicht binnenkort weer eens tot ziens. 

En zoals gezegd deze week informatie over het ‘nieuwe’ vieren. 

met hartelijke groet, 

Matthé Bruijns 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w
https://www.youtube.com/channel/UCrL53RJ57d_J98DH1wZbg4w


Pinksteren 2020         

 

De genade en de vrede van God zij met ons. 

Hij die ons hier samenbrengt in de naam van de Vader, de Zoon,  

en de heilige Geest, die ons tot nieuw leven wekt. 

amen. 

 

We hoorden zingen 

Kom Schepper, Geest daal tot ons neer, 

houd Gij bij ons uw intocht Heer; 

vervul het hart dat U verbeidt 

met hemelse barmhartigheid. 

 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 

de grote Trooster in de tijd, 

de bron waar uit het leven springt, 

het liefdevuur dat ons doordringt. 

 

 

Weest allen van harte welkom  hier bij deze viering van dit feest van Pinksteren. 

Feest van de Geest, van inspiratie en beweging. 

We horen straks en er was een gedruis alsof er een hevige wind opstak. 

We ervaren deze week weer wat een warme wind is, 

En er waait ook een andere wind door ons land: 

van meer vrijheid om te leven, met alle voorzichtigheid naar elkaar. 

Vanaf volgende week is er een beperkte openstelling van onze kerkgebouwen 

mogelijk. 

 

We  zullen vandaag behalve met verhalen,  

ook met tekenen ervaarbaar maken waartoe 

een goede Geest uitnodigt. 

De Paaskaars brandt vandaag nog. 

De Paaskaars brandt niet het hele jaar in ons 

midden, 

Bij doop en uitvaart straalt dit licht. 

maar dat Paasvuur, dat Pinkstervuur mag  in 

en door ons brandend worden gehouden.  

Dat vuur van het nieuwe leven mag onder 

ons en in mij verder branden. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=pinksteren+afbeeldingen&source=images&cd=&cad=rja&docid=DXBcdLOc-IUbHM&tbnid=27REOucwC2Fy3M:&ved=&url=http%3A%2F%2Ffrvincentc.wordpress.com%2F2007%2F05%2F27%2Fpinksteren-2007%2F&ei=UDmKUeXeHcey0QWu-YDACg&bvm=bv.46226182,d.d2k&psig=AFQjCNEDqz2Jbl9R_SMH7o-jOS94B51uNg&ust=1368099536631707


en in de bloemversiering wordt die verbeelding van Pinksteren  

met de rode kleur ook zichtbaar. 

De vlammen slaan er uit wanneer de vonk door een warme wind wordt aangeblazen. 

We vieren een nieuw begin, waar velen zo naar smachten,  

 

We hoorden ook zingen 

Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 

o hand die God ten zegen houdt, 

o taal waarin wij God verstaan, 

wij heffen onze lofzang aan. 

 

Zevenvoudig wordt de gave van de Geest geschonken. 

De kandelaar met de zeven kaarsen  staat hier in ons midden    

 

Op de achtergrond ziet u de afbeeldingen die in het altaar van de Onze Lieve Vrouwe 

Geboorte Kerk in Wormerveer een plaats hadden. 

De geboorte van Jezus, de opstanding van Christus  

en hier ontsteken we de zeven vlammen van de Geest. 

 

Kom O Heilige, Geest, want ik heb uw wijsheid nodig, 

om de vaak ingewikkelde weg van het leven te gaan.  

 

Kom O Heilige, Geest, want ik heb uw inzicht nodig,  

         om de juiste keuzen in het leven te kunnen maken. 

 

Kom O Heilige, Geest, want ik heb uw raad nodig, 

om anderen te kunnen helpen. 

 

         Kom O Heilige, Geest, want ik heb uw kennis nodig, 

         om te weten wat goed is en wat kwaad. 

 

Kom O Heilige, Geest, want ik heb uw liefde nodig, 

om mijn medemensen te kunnen respecteren. 

 

         Kom O Heilige, Geest, want ik heb  geloof nodig, 

         om bewogen christen te kunnen blijven. 

 

Kom o heilige Geest want ik heb uw inspiratie nodig om vertrouwvol verder te gaan.  

 

  



Laten we bidden 

Op deze dag, verbonden met zo velen over heel de aarde, bidden wij U, God: 

moge uw Geest in ons een kracht zijn die chaos overwint. 

Moge uw Geest in ons liefde zijn om elkaar te dragen 

en vast te houden als één lichaam. 

Moge uw Geest in ons waarheid zijn 

die ons Kerk-zijn levendig en creatief houdt. 

Moge uw Geest in ons vuur zijn 

om trouw te blijven aan wat het leven ons opdraagt. 

Kom, heilige Geest, verlicht ons, 

toon ons uw kracht en kom ons bevrijden.  

Amen. 

 

 

Lezing uit het boek Handelingen van de Apostelen 

 

Toen de dag van Pinksteren aanbrak  

waren allen bijeen op dezelfde plaats. 

Plotseling kwam uit de hemel een gedruis  

alsof er een hevige wind opstak  

en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. 

Er verscheen hun iets dat op vuur geleek 

en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. 

Zij werden allen vervuld van de heilige Geest 

en zij begonnen te spreken in vreemde talen, 

naargelang de Geest hun te vertolken gaf. 

Nu woonden er in Jeruzalem joden, vrome mannen 

die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. 

Toen dat geluid ontstond liepen die te hoop  

en tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn taal. 

Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: 

‘Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? 

Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken 

in zijn eigen moedertaal? 

Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotanië,  

van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië  

en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, 

de Romeinen die hier verblijven, joden zowel als proselieten, 

Kretenzen en Arabieren,  

wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.’ 



Allen waren buiten zichzelf, 

wisten niet wat ervan te denken en zeiden tot elkaar: ‘Wat zou dit betekenen?’ 

Maar anderen zeiden spottend: ‘Ze zijn zich aan zoete wijn te buiten gegaan.’ 

Zo spreekt de Heer 

 

 
 

Overweging Pinksteren 2020 

 

Vandaag vieren we iets waar we geen foto van hebben, alleen maar verhalen, 

Hoewel we in 2020 heel goed hebben ervaren dat iets wat we niet kunnen zien, 

een enorme invloed op ons leven kan hebben. 

Het onzichtbare coronavirus verlamt de wereld, maakt vele mensen ziek,  

verspreid angst en heeft inmiddels vele dodelijke slachtoffers opgeëist. 

Een voor het oog onzichtbaar virus zet de hele wereld op zijn kop. 

Mensen moeten afstand in acht nemen, bij elkaar uit de buurt blijven. 

Een niet – sociale levensstijl is van overlevingsbelang geworden. 

De afgelopen maanden maakten we eigenlijk de negatieve Pinksterervaring mee. 

We worden uit elkaar gehouden om in het leven te blijven. 

Pas als we afstand houden kunnen we verder. 

Pinksteren zegt iets heel anders, alleen wanneer je het aandurft elkaar te verstaan kan 

je verder komen. 

Bij Pinksteren gaat het om de vonk, om de geest, om de bezieling,  van daaruit kan het 

gaan gebeuren. 

De vraag is: Durf jij te erkennen dat je onzichtbare inspiratie van buiten nodig hebt  

om in beweging te komen? Durf jij je open te stellen voor God? 

Iets wat we allemaal in de afgelopen maanden hebben ervaren is  

dat we ten diepste heel afhankelijke mensen zijn van elkaar. 

Ik ontdek hoe belangrijk het is om gewone kleine ontmoetingen te hebben. 

Dat je elkaar tegen komt, een praatje kan maken, 

naar je sportclubje kunt, gaan, een kaart- of koffierondje,  



zingen in een koor en zelfs het verlangen naar de kerk te gaan is sterker geworden dan 

ik ook dacht. 

 

Pinksteren vieren is erkennen dat je een steuntje, die bevestiging van buiten jezelf 

nodig hebt. 

Geloven is als mensen durven zeggen dat je niet alles zelf kan, dat ik God daarbij 

nodig heb. 

 

Het bijzondere van ons mensen is dat we sociale wezens zijn, 

dat we ten diepste gericht zijn op elkaar. 

dat mensen mensen nodig hebben om elkaar te laten merken dat ze leven, 

dat we afhankelijk zijn, dat we niet zomaar als losse stenen op elkaar gestapeld zijn,  

maar dat we verbonden worden. 

In iedere mens gloeien de vonken die door de Schepper in ons hart zijn gelegd.   

Gaven en talenten die iedere mens met zich meedraagt. 

Bouwstenen om de schepping beter te doen laten zijn. 

Er dient wel adem, zuurstof, beweging bij te komen om ze te laten ontbranden. 

Dat vieren we met Pinksteren 

Die beweging van buiten die je nodig hebt om weer in beweging te komen, de 

verstarring te doorbreken, 

en daarbij hebben gelovige mensen de diepe overtuiging dat die aanzet komt van God.  

Het gloeit in je zelf, het ontbrandt omdat God er zuurstof aangeeft,  

Gods levensadem, covid19 en hooikoorts vrij dat zeker. 

 

Het coronavirus kan je overkomen, ondanks dat jij je er nog zo goed tegen probeert te 

beschermen.  

Het vuur van Pinksteren kan je ook overkomen zegt het bijbelverhaal. 

Want de leerlingen waren bang, en ze sloten zich op, ze schermden zich af. 

Ze deden alles wat het RIVM nu adviseert. 

Maar ze werden overvallen door het goede van Gods Geest. 

Het mooie van dit verhaal is dat het zelfs kan gebeuren ook al wil je het eigenlijk niet. 

De Geest van God breekt jou open. 

 

Ik  kan God natuurlijk ook een beetje helpen door mijzelf  open te stellen voor het 

laten aanblazen van je verborgen talenten, 

dat u, dat ik beschikbaar ben voor  het beroep dat op mij wordt gedaan.  

We vieren vandaag dat we de aanzet daartoe zelfs niet van onszelf hebben, 

maar dat anderen, dat de Ander, dat God mij daartoe een duwtje geeft in een goede 

richting, in beweging, op weg naar elkaar, ten bate van de wereld.  



De Geest van God zet de deuren van het hart open, roept krachten in je vrij, waar je 

van opkijkt.  

De Geest legt je woorden in de mond die je van jezelf niet kent.  

Pinksteren is nieuwe kansen zien, nieuwe moed om verder te gaan,  

ook al is het beoogde resultaat er niet direct. 

 

Durf hebben, geloof tonen en er op uitgaan in handelen en spreken.  

weet hebben dat je de weg niet alleen gaat. 

Dat je naar die mens toe stapt waar je altijd tegen op zag, 

dat je begint met iets dat je allang van plan was, maar steeds maar weer uitstelde.  

Dat je dan ervaren kan dat God met je meegaat, 

dat je soms denkt, hoe was dat mogelijk, waar had ik dat vandaan, 

wellicht was dat de geest die in jouw waaide:  Kom heilige Geest 

 

Met Pinksteren mag jij weten dat jij de moeite waard bent, 

dat jij het kan, bewogen leven, omzien naar de ander, 

dat jij kan luisteren met de taal van het hart zodat we elkaar echt verstaan . 

En dat jij mag weten dat je het niet alleen hoeft te doen, 

de wind die je nodig hebt om met jouw vonk vuur aan te steken, 

die krijg je van God zelf. 

Zalig Pinksteren 

amen. 

 

Ik neem het vuur van de Paaskaars en ik draag het onze kerk in. 

Normaal geven we dat vuur dan elkaar door, zoals in de Paasnacht. 

We hebben kaarsen neergezet en aangestoken.  

Ze staan voor ons die daar anders hadden gezeten. 

Dat wij vuurdragers zijn, de vlam van de Geest van God in ons levend houden. 

En we luisteren daarbij naar het Pinksterlied: Veni Creator Spiritus. 

 

 

VOORBEDE  

 

Laten wij bidden: 

Kom heilige Geest,  

inspireer ons om moedig te getuigen van wat Jezus heeft gezegd en gedaan, 

dat wij in ons leven van iedere dag uw bewogenheid om mensen  

laten blijken in onze aandacht, in ons spreken en in ons doen. 

Schenk ons Zijn Geest. 

laat ons bidden. 



 

Kom heilige Geest, 

Schenk wijsheid aan de voorgangers in wereld en kerken. 

Bescherm hen tegen liefdeloosheid en eigen belang. 

Open hun ogen voor de nood  van de mensen, 

open hun oren voor de stem van zoveel lijdenden, 

En doe hen wegen vinden naar vrede en welzijn. 

laat ons bidden. 

 

Kom heilige Geest,     

inspireer al die mannen en vrouwen die hun leven ten dienste hebben gesteld aan hun 

medemens. 

Dat zij kracht en wijsheid vinden om hun werk voort te zetten 

en over te dragen aan een nieuwe generatie  

die in Christus' naam hun werk voort willen zetten.  

laat ons bidden. 

 

Kom heilige Geest 

doordring onze gemeenschappen met Uw vuur en kracht 

nu we het zo moeilijk hebben omdat we elkaar niet meer ontmoeten. 

Beziel ons met de taal van het hart, 

dat wij open staan voor de mensen om ons heen. 

Dat wij open staan voor Uw stem in ons midden. 

dat wij elkaar moed inspreken als we inspiratie missen, 

dat we weer kunnen leven als op elkaar betrokken mensen   

laat ons bidden. 

 

Kom heilige Geest  

bij al die mensen die het moeilijk hebben juist in deze tijd. 

Wij bidden voor onze zieken, voor de mensen die zich juist nu eenzaam voelen, 

Wij bidden voor onze gestorvenen  

en voor al die mensen die met pijn achterblijven.  

laat ons bidden 

 

God,  Beziel ons opnieuw vandaag,  

zodat wij mensen worden van Uw woord; 

werkers aan een nieuwe aarde en een nieuwe hemel,  

met een warm kloppend hart voor allen die wachten op liefde.  

Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus, 

de van Uw Geest bezielde Mensenzoon 



die ons leerde bidden met de woorden: 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt;  

uw naam worde geheiligd; uw rijk kome;  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood;  

en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving,  

maar verlos ons van het kwade.  

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.        

Amen. 

 

De Geest wordt voorgesteld als een duif die bij ons neerdaalt.  

Wij zeggen wel eens: 

Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht. 

Ja, ja, dat zal wel zo zijn. Beter iets dan niets. 

Arme vogel. De vogel wil helemaal niet in jouw hand zijn of uit jouw hand eten. 

Die vogel wil vrij zijn. Vrij als een vogeltje. 

Zo'n vogeltje is de geest van God. 

Althans, zo wordt zij voorgesteld. 

Een Geest die waait waarheen zij wil. 

Een duif. Niet zo'n mooi sierduifje, maar zo'n gewone, wat grauwe, alledaagse duif. 

Op het oog niets bijzonders, maar wel vrij. 

Vrij om bij ons te zijn. 

Om te bemoedigen en te vertroosten. 

Om het op te nemen voor wie geen helper heeft  

of voor wie niet voor zichzelf kan opkomen.  

Om weer vertrouwen te geven aan wie alle vertrouwen verloren heeft. 

Je hebt het niet in de hand, dat geloof. 

Gelukkig maar. 

 

Daartoe willen wij ook Gods zegen over ons vragen: 

Moge de heilige Geest ons hart en ons verstand doordringen. 

Moge de heilige Geest ons verwarmen en inspireren. 

Moge de heilige Geest ons helpen de wereld in Gods naam te vernieuwen. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 

Amen. 

 



Het vuur van de Paaskaars brandt met Pinksteren verder. 

Niet als een Luilakvuur waar je de oude troep verbrandt, 

maar als een vuur dat in jou mag branden dat nieuwe inspiratie geeft. 

Dat Paaslicht dragen we de kerk in,  

Dat licht van de opgestane Jezus dragen we de wereld in.  

God wil door branden in ons, 

dat wij dragers van liefde, vrede en licht zijn. 

Dat wij omzien naar de Ander, 

zoals God omziet naar ons. 

 

 

 


