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Antependium (kansel- of altaarkleed) uit de tekstielkunst van Rita Berghuis. 

Groen is de kleur van leven, groei, hoop, stromend naar de toekomst. 

Het verhaal van Jezus is weer afgelopen – Advent tot Trinitatis. Vandaag zij we in het 

liturgische jaar weer in de “groene tijd”, koninkrijkstijd of algemene tijd. Maar in de 

byzantijnse of orthodoxe traditie is groen de liturgische kleur van Pinksteren en de zondagen 

na Pinksteren. Want, zeggen ze, de heilige Geest brengt de aarde tot rijpheid, door de 

Geest komt de schepping tot voltooiing. Dit wijst ook naar de toekomst van een nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde.   

Aansteken van de Christuskaars 

 

Openingswoord 

De Heer zij met u. 

Gods Geest in ons midden. 

 

Drempelgebed 

God, die op ons toekomt,  

doorbreek met uw stem onze sleur, onze verbetenheid.  

Zeg in ons hoofd: zo kan het niet meer.  

Zeg in ons hart: wees niet zo boos, en bang, en verdrietig.  

Raak ons aan met uw liefde.  

Geef ons nieuwe hoop, nieuwe moed,  

nieuw vertrouwen, in U en in elkaar.  

Roep ons wakker  

en laat ons de nieuwe morgen zien, 



zodat wij vrolijk en vrij zullen leven,  

U tegemoet. 

 

Teksten 

 Johannes 14:15-17   

15Jezus zei: “Als jullie echt van Mij houden, doe dan wat Ik zeg. 16En Ik zal aan de Vader om 

een andere Helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. 17Hij is de Geest 

van de waarheid, De mensen die niet in Mij geloven, kunnen Hem niet ontvangen. Want ze 

zien Hem niet en kennen Hem niet. Maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en Hij zal 

in jullie zijn”.  

Handelingen 19 

1Terwijl Apollos in Korinte was, reisde Paulus door de noordelijke gebieden. Zo kwam hij ook 

in Efeze. Daar vond hij een aantal leerlingen. 2Hij vroeg aan hen: “Hebben jullie de Heilige 

Geest ontvangen toen jullie in Jezus gingen geloven?” Ze antwoordden: “We wisten niet 

eens dat er een Heilige Geest is.” 

Gedachte 

De Geest is op de volgelingen van Jezus neergedaald, de ware Trooster die hun blijdschap 

vol zou maken. Een bijzondere gave. Daarover hebben we met Pinksteren nagedacht. 

Beseffen we wat we hebben, beseffen we de waarde van die gave, kunnen we ons gelukkig 

voelen, dankbaar. Dan kunnen we die gave goed gebruiken.  

Want mensen kunnen zich alleen gelukkig voelen met wat ze hebben ontvangen als ze de 

waarde daarvan beseffen. Weten wat dit voor hen betekent. Weten of erkennen ze het niet, 

dan voelen ze zich niet gelukkig om dit te hebben. Voor wie deze wereld alles is, die zullen 

nooit méér hebben dan wat de wereld kan geven. Omdat de wereld met de eigen geest is 

vervuld, kan zij die andere Geest niet ontvangen, kennen en daarin geluk ervaren.   

De volgelingen van Jezus kennen de Geest: Want de Geest zal in jullie zijn. Wat het dichtste 

bij je is, waar je het meest mee omgaat, ken je het beste. Als de Geest zo dichtbij is, in je 

woont, is de Geest dichtbij, ben je nooit zonder de Geest.  

De Geest is Trooster – troost en versterkt in alle levensomstandigheden. Die Trooster 

spreekt niet van buiten, maar vanuit de diepste binnenste. Al is geen mens nabij, de Geest is 

nabij. Al is er in de omgeving niets meer wat kan troosten, de Geest blijft troosten. Wat dan 

ook in de wereld gebeurt, wat je ook wordt aangedaan, wat je overkomt, de Geest, de 

Trooster blijft in je.  

Die Geest is de Geest van de waarheid – er is geen leugen of bedrog of valsheid of 

manipulatie of schijn mogelijk waar de Geest woont. De leugen kan niet troosten. De leugen 

bedriegt de mens. Alleen uit de waarheid, eerlijkheid, komen troost en berusting. De Geest 

van de waarheid overtuigt, leidt in de waarheid, leert de waarheid te onderscheiden, aan te 

nemen, te geloven en daaruit te leven. Waar de Geest is, daar is vrijheid. De waarheid 

maakt vrij. Dit is leven zonder belemmering, een rustige zekerheid in het hart. 

Hebben jullie ook de Heilige Geest ontvangen? vroeg Paulus aan Christenen net als wij. Zij 

hadden veel over het geloof geleerd van Apollos. Ze leidden een goed leven, volgden Jezus 

na. Toch vond Paulus dat er bij hen iets ontbrak. Hij vroeg: En de Geest?  



De Geest is herkenbaar in het leven van een mens niet alleen in “je Christenplicht doen”. 

Men ziet het volgens Paulus aan de blijdschap en rijkdom die zo’n leven vullen – vrede, 

geloof, liefde, vrijheid en kracht. Waardevolle gaven die een bijzondere kleur geven aan het 

leven, een vrede die alle verstand te boven gaat. Die kracht geven, nie van buiten, maar van 

binnenuit. Die kan niet worden aangetast door uiterlijke dingen en omstandigheden. 

Onaantastbaarheid, onverstoorbaarheid was voor Griekse filosofen van rond 300 voor 

Christus, de Stoïcijnen, het ideaal. Om je niet door je menselijke behoeften en passies laten 

overheersen, maar om in alle omstandigheden berustend en gelaten te zijn. Om je nooit uit 

je evenwicht te laten brengen. Maar Christen-gelovigen willen niet op die manier 

overstoorbaar zijn. We zijn echt mens. De liefde van en tot God blijft een zoektocht, van 

vinden, kwijtraken en weer opnieuw vinden. Gelovigen willen bewogen zijn met de wereld en 

de nood om zich heen. Maar door de werking van de Geest zijn gelovigen wel vrij geworden 

van de drang tot zelfbehoud, van de drang om de eigen wil door te zetten, en vrij van de 

angst om in de ogen van anderen uit de gunst te raken.   

Komt de vraag tot ons twee weken na Pinksteren: Hebben jullie wel de Heilige Geest 

ontvangen? Hoe weten we dat? Blijkt dit aan ons leven? De Geest wil de angstbeelden bij 

ons wegnemen. Dat we weten dat we kind van God zijn. Weten en ook zo leven. Dat is 

bepalend voor de omgang met anderen, met onszelf, met ons bezit. De Geest wil Gods 

schepping in ons herstellen, om ons leven te laten zijn zoals het bedoeld was: beeld van 

God. Uit genade.  

 

Wij zijn niet alleen ontvangers, maar ook dragers van de Geest. Dan is de Geest een 

werkende kracht in ons leven. Gevoed door de Geest, zodat anderen merken: hier is het 

echte leven. Dan gaat door ons de ademtocht van God, die alles bezielt. Dan kunnen we 

gelukkig zijn, blijdschap ervaren en de vreugde delen.  

 

Hebben jullie ook de Heilige Geest ontvangen? Zeggen we daar ja op, en geven we ons 

leven over in handen van God, de gever van alle gaven, van de gave van de Geest.  

Dan hoeven we ons niet druk te maken over van alles wat.  

De Geest zorgt, troost, vervult met kracht en blijdschap.  

 

Voorbeden 

Maar er zullen mensen zijn die bidden 

en het goede doen 

en wachten op Gods uur. 
   Dietrich Bonhoeffer 

 

God, in deze vreemde tijden bidden wij tot U. 

Wij weten niet hoe en wat en hoe lang. 

Waar wij denken dat er geen weg meer is 

opent Gij voor ons nieuwe wegen. 

Wij bidden voor mensen die bang zijn 

voor mensen die vrezen ziek te worden 

voor mensen die ziek zijn. 

Wij bidden U, goede God, wees nabij. 

Neem ons bij de hand en leid ons  



door deze moeilijke tijden heen.  

Richt onze ogen op U en op Jezus Christus, 

die kwam om mensen te redden. 

Schenk ons uw goede Geest 

om te vertrouwen op een nieuwe morgen. 

 

Zegen 

Dat onze handen zich blijven openen  

voor God, voor elkaar,  

dat onze voeten de weg van vrede gaan 

dat onze mond woorden van heling en vertroosting spreken,  

dat in ons Gods licht en Geest niet dooft. 

Daartoe zegene ons de Eeuwige,  

alle dagen van ons leven. 

Amen 

 

 
Benediction (Zegen) Karen Mathison Schmidt 

 

 


