
Cyclus “Ademen, over Gods aanwezigheid in onze wereld” 
Uit het vuur riep ons bij naam een stem.  
Wij zagen niets.  
Jij riep: 'ik zal er zijn'           
         23 mei t/m 11 juli 2021 

Inleiding 
  
Met Pinksteren vieren we dat Gods Geest aanwezig is in alles wat ademt en leeft. In het 
eerste boek van de Bijbel, Genesis is er al sprake van de Ruach van God die over de 
wateren zweeft. Het is de Levensadem die alles wat leeft bezielt, vanaf onze eerste 
ademhaling toen we geboren werden, tot voorbij de laatste adem die we ooit uit zullen 
blazen. In het Griekse woord pneuma klinkt dynamiek door, windkracht, beweging, 
hartstocht, liefde en geestdrift.  In de Bijbelse traditie wordt Gods betrokkenheid op en 
liefdevolle aanwezigheid in onze wereld steeds opnieuw zichtbaar. De Geest komt over 
Simson, (Re 14,19) waardoor hij tijdelijk tot grootse dingen in staat is. David wordt 
gezalfd tot koning (1 Sam 16,13) en vanaf dat moment was de geest van de ENE over 
hem. Het leven van Jezus is doortrokken van die bezielende liefde die mensen in 
beweging brengt, dat is zichtbaar in hoe hij mensen weet te raken, geneest, heel maakt, 
aanspoort om voor het goede leven in verbondenheid te kiezen. Als Jezus  gedoopt 
wordt in de Jordaan overschaduwt de Geest hem in de gedaante van een duif. Bij zijn 
sterven aan het kruis roept Jezus luidkeels: “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest”. 
(luk 23,46) 
De vrouwen die bij Jezus hoorden en zijn andere leerlingen zijn aanwezig onder het 
kruis, zij worden met stomheid geslagen bij het open graf, ontmoeten hem in de tijd erna. 
Met Pinksteren komen zijzelf in beweging. Weg uit de kamer waarin zij zichzelf hadden 
opgesloten uit angst. Ze gaan naar buiten. Er wordt een nieuw begin gemaakt, een 
beweging van liefde en kracht trekt de wereld door.  

In deze cyclus willen we in de vieringen ontdekken hoe de Eeuwige aanwezig is onze 
wereld,  wanneer wij een glimp van de Ene opvangen. Wanneer komen wij in beweging, 
door welke krachten worden we aangewakkerd? Hoe krijgt liefde handen en voeten in 
ons dagelijkse leven? 

Sinds kort brainstormen we in de liturgiecommissie over het onderwerp van een cyclus 
die op basis daarvan verder uitgewerkt wordt, en concreet vorm krijgt in de 
dienstvoorbereidingen. 
Voor deze Pinkstercyclus hebben we met elkaar gedeeld  wanneer wij in ons eigen leven 
(een glimp van) Gods aanwezigheid hebben ervaren en wat dat voor ons betekent. Dat 
blijkt een rijk palet aan ervaringen te zijn:  God zien we in de natuur, in de weidsheid van 
een landschap, in de bergen. In een open gesprek van hart tot hart, in muziek, in 
moeilijke momenten zoals rond het overlijden van een geliefde.  Soms ervaar je dat 
lijfelijk, een moment waarop alles heel en goed is. Vaak valt pas later het kwartje, 
realiseer je je met terugwerkende kracht dat op dat moment, op die plek je iets van de 
Eeuwigheid ervaarde, dat alle puzzelstukjes op zijn plek lijken te  vallen.  En soms is er 
ook de ervaring dat God er niet is, afwezig, dat er enkel leegte voelbaar is. Wat doet dat 
met je, kun je dan nog spreken van een aanwezigheid? Tegelijk is er ook het besef dat 
God altijd weer meer en ander is dan onze ervaring. God is al werkzaam in de wereld, 
steeds opnieuw sinds Haar Geest over de wateren zweefde. Aan ons is het om ons 
ontvankelijk te maken voor die geestkracht, ons te durven laten raken en bezielen. 
 
In de tijd na Pinksteren willen we stilstaan bij die veelheid aan manieren waarop Gods 
aanwezigheid zichtbaar is in onze wereld. Hoe mensen, soms even, een glimp van de 
Eeuwige opvangen in hun leven. Hoe dat ons ademruimte en vrijheid kan schenken, 



liefde om te gaan tot aan de uitersten van de aarde. Durven wij ons steeds opnieuw 
ontvankelijk te maken voor die Levensadem die ons geschonken is? Om bewust ruimte 
te maken om God toe te laten in ons alledaagse leven? Op welke manier kleurt dat onze 
blik, in hoe wij naar de wereld en onszelf kijken? 

23 mei Pinksteren m.m.v. Janskoor 
Voorganger: Elise Rommens-Woertman 
Thema: Uit het vuur riep ons bij naam een stem 
Lezing: Gen 2, 4b-9 en Hand 2,1-4 

Op deze Pinkstermorgen lezen we het begin van het tweede scheppingsverhaal waarin 
de Eeuwige de mens maakt uit het stof van de aarde en haar de levensadem inblaast: zo 
worden wij levende wezens. Zo raakt de wereld bezielt met Gods dynamische kracht, 
komen we in beweging. Beweging is ook een kernwoord in Handelingen 2. Uit de hemel 
komt er een geraas alsof er een hevige wind opstak en het huis vervult. Gods Geest 
brengt bezieling en verwarring, liefdeskracht en volharding om met elkaar op weg te 
gaan. De leerlingen van Jezus worden vanaf dat moment samen op weg gestuurd, ze 
vormen een gemeenschap die door de Geest bezield de wereld intrekt, om iets van de 
vreugde en liefde van de Eeuwige te laten zien in hun doen en laten. Herkennen wij die 
momenten van Gods aanwezigheid, de bezieling, verwarring en liefdeskracht die er mee 
gepaard gaan? Wanneer en op welke manier krijgt de gemeenschap vorm, ontstaat er 
een  beweging van mensen die elkaar niet loslaten? Op welke manier kleurt dat onze 
blik, in hoe wij naar de wereld en onszelf kijken?  

30 mei  
Voorganger: Pieter Dronkers 
Thema: Een profetische Geest 
Lezing: Jesaja 61,1-9 
   
Profeten zijn dwarsliggers, die dynamiek brengen omdat ze denken dat deze wereld 
anders kan zijn: rechtvaardiger, lichter, waarin alles wat leeft tot volle bloei komt. Ze 
brengen daardoor onherroepelijk dynamiek met zich mee, roepen tegenkrachten op, 
wrijving en weerstand. In de bijbel zijn zij mensen die gezalfd zijn, die vervuld door Gods 
Geest met andere ogen kijken Zij spreken de woorden van de Ene, woorden van heil, 
van heelheid. Vaak tegen wil en dank. De meeste profeten stribbelen tegen, zijn bang, 
vinden zichzelf te jong, lijden aan de eenzaamheid die hun taak met zich meebrengt 
In Jesaja 61 horen wij hoe Jesaja Gods Geest ontvangt, laat zien wat hem ten diepste 
drijft, door welke kracht hij in beweging komt. Liefde spreekt er uit, hoop en daadkracht: 
hij komt om harten te verbinden, armen het blijde nieuws te brengen. 
Wat doet dit visioen met ons? Laten wij ons meevoeren door die geestkracht? Ook om 
ons heen zijn er armen die het blijde nieuws nodig hebben, wijzelf zijn soms arm en 
hebben woorden vol moed nodig, zoekt ons hart verbinding. 
Waar herkennen wij in onze wereld vandaag de dag profetische geesten, die ons in 
beweging zetten? 
  
6 juni m.m.v Janskoor 
Voorganger: Kees van der Zwaard 
Thema: geboren uit geestkracht 
Lezing: Johannes 3,1-13 

Jezus en Nikodemus zijn met elkaar in gesprek. Vlak ervoor heeft Jezus tijdens het 
eerste Pesachfeest dat voorkomt in het Johannesevangelie de voorhof van de tempel 
leeg geveegd, wat veel reactie opriep. Nu volgt er een gesprek, waarin elk woord telt en 



anders uitgelegd wordt. Jezus legt op subtiele manier uit wat het betekent om te leven 
als mens die vervuld is van Gods Geest. ‘De Geest is als de wind: Zij waait waarheen zij 
wil’. We worden als het ware opnieuw geboren, gaan leven in vrijheid en volheid in de 
Geest. Deze tekst vraagt om nauwkeurig gelezen te worden, om je mee te laten voeren 
in het woordenspel, de verkenning van wat er in taal nog net uit te drukken is. De Geest 
is als de wind, ongrijpbaar, niet te vangen in mensenhanden, niet te beredeneren of af te 
dwingen. En tegelijk is de Geest als de wind: Zodat je haar kunt voelen op je huid, voelt 
trillen in je binnenste, wordt verleid om in beweging te komen. Zoals je kunt leunen op de 
storm, of er mee worstelt om er tegenop te kunnen. Hoe worden wij opnieuw geboren, 
zeventig maal zeven zoals we geregeld zingen: 
Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal opnieuw geboren,  
klein gekregen, uitgeworpen 
wordt een mens om mens te worden. 
Zeventig maal zeven bomen 
zullen  bloeien waar wij wonen. 
Licht zal op de aarde stromen. 
Zevenmaal, zevenmaal, zevenmaal opnieuw geboren, 
klein gekregen, uitgeworpen 
wordt een mens om mens te worden! 

13 juni 
Voorganger: Elise Rommens-Woertman 
Thema: Aanwezig in afwezigheid?! 
Lezing: Psalm 22,1-14 
 
Psalm 22 is een klaagpsalm. De psalmist schreeuwt het uit, omdat hij in doodsgevaar is. 
Hij is alleen, verlaten en voelt zich aan alle kanten bedreigt, en kan geen kant meer op.  
En in zijn angst en eenzaamheid is ook de Eeuwige afwezig. De Ene die zich ooit bekend 
maakte met de  naam ‘ik zal er zijn voor jou’ is in geen velden of wegen te bekennen: 
God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Klinkt het. Hoe valt de belofte van 
aanwezigheid, van trouw en liefde, van een vaste bodem onder je voeten te rijmen met 
de verlatenheid en bedreiging waarin de psalmist zich bevindt. Die klacht, aanklacht, 
wanhoopskreet is van alle tijden en plaatsen. Waar is God als Hij afwezig is? Wat valt er 
dan nog te doen of te zeggen op de bodem van je bestaan, in de donkerte en de 
eenzaamheid van de nacht? Durven wij het aan om die vraag toe te laten? Niet te snel te 
komen met verklarende antwoorden of hoopvolle perspectieven, maar te blijven in het 
duister van de nacht? Wat zegt deze afwezigheid van God ons? 

20 juni m.m.v. Janskoor Roze zondag? 
Voorganger: Marieke Milder 
Thema: God ontdekken in het gelaat van de ander 
Lezing: Genesis 32, 23-33 

Jakob is tijdenlang gebrouilleerd geweest met zijn familie. Nu is hij met zijn hele hebben 
en houwen op weg terug naar huis, naar zijn broer Esau. Alleen de rivier scheidt hem 
nog van hen. Jakob brengt al zijn bezittingen, inclusief zijn vrouwen, slavinnen en 
kinderen naar de overkant. Alleen hijzelf blijft nog achter op de andere oever. Kan hij de 
oversteek nu niet maken? Wat houdt hem tegen?  De hele nacht worstelt hij met een 
onbekende in de rivier. Die onbekende zal hem zegenen als de zon opkomt en het licht 
doorbreekt. Hij voorziet hem van een nieuwe naam: Jakob wordt vanaf nu Israël, omdat 
hij met God en mensen heeft gestreden en heeft overwonnen. Jakob laat zien hoe wij 
mensen vast kunnen zitten in beelden van hoe wij zelf zijn of zouden moeten zijn, hoe 
anderen ons zien of willen zien. De rivier is een grens tussen hoe het nu is en hoe het 



zijn kan. Om daar te komen moet Jakob in het koude water stappen, de worsteling 
aangaan om een nieuwe mens te worden, om te laten zien wie hij ten diepste is. Die 
plaats noemt Israël: Peniel, want ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Israël 
heeft in de man Gods gelaat herkent en ervaren dat Gods kracht ook in hem woont. 
Jakob is Israël geworden, en laat zien dat hij veranderd is door de worsteling in de rivier, 
hij komt gehavend uit de strijd en loopt vanaf nu mank. Tegelijk kan hij nu de oversteek 
maken, de verbinding aangaan met zijn familie, zich voegen bij wie bij hem horen en zo 
de opgaande zon tegemoet lopen. 
Herken je iets van het staan aan een grens, zoals de rivier, in het donker van de nacht?, 
Wanneer worstelde je met God? Herkennen wij de Eeuwige in de blik van een ander, 
durven wij het toe te laten dat een ander ons echt ziet en liefheeft? 

27 juni 
Voorganger: Jasja Nottelman 
Thema: Onreine geesten 
Lezing: Marcus 5,1-20 

Een wonderlijk verhaal. Jezus is aangekomen in het land van de Gerasenen. Daar 
ontmoet hij een mens, die in de greep was van een onreine geest. Voor hem is leven 
overleven in de hel. Dag en nacht is hij wakker, rusteloos, brullend van ellende, wonend 
tussen de graven. Een levende dode. Jezus ontmoet hem en zegt: “Onreine Geest, ga 
weg uit die man.” Het contrast kan haast niet groter zijn tussen Gods Geest en wat hier 
een ‘onreine’ Geest genoemd wordt. Het is het verschil tussen leven en levend dood zijn. 
Tussen tot je bestemming komen en gevangen zitten in wanhoop en eenzaamheid. Hoe 
onderscheid je wat van God komt of juist niet, als het subtieler vorm krijgt dan in dit 
verhaal? Hoe gaan wij daar vandaag de dag daarmee om, in ons eigen leven, in onze 
maatschappij? Waaraan herkennen wij Gods aanwezigheid en hoe zien onze ‘onreine 
geesten’ eruit? 

4 juli m.m.v. Janskoor 
Voorganger: Thea Peereboom 
Thema: De hemel ontvouwt de glorie van God 
Lezing: Psalm 19 

Psalm 19 begint met de prachtige zin: “de hemel ontvouwt de glorie van God. Het 
uitspansel zegt: Ik kom uit zijn handen.” Heel de schepping, alles om ons heen, de hemel 
en de sterren boven ons zijn doortrokken van Gods Aanwezigheid. Wie kijken durft, kan 
in alles Gods nabijheid ontdekken. Er is niets dat zich kan onttrekken aan zijn  gloed, 
zingt de psalmist zelfs. Dat vraagt om een reactie van onze kant, van een nieuwe manier 
van leven: “Wat mijn mond zegt en mijn hart overweegt, laat het U genoegen doen”(v.15) 
Herkennen wij deze ervaring van de psalmist in ons eigen bestaan? Hoe geven we daar 
vorm aan? 

11 juli  kerk op verhaal?  
Voorganger: Elise Rommens-Woertman 
Thema: Angst en vertrouwen 
Lezing: Lukas 8,22-25 

Jezus is met zijn leerlingen onderweg op het meer naar de overkant. Op weg naar de 
Gerasenen, een onveilige streek voor hen. Onderweg komen ze in een storm terecht, 
terwijl Jezus slaapt. 



De leerlingen zijn doodsbenauwd, worden overspoeld door angst, de bodem is onder hun 
voeten vandaan geslagen. Ze maken Jezus wakker en hij brengt de woelige wateren tot 
bedaren. Hij reikt hen dragende grond onder hun voeten aan, geeft ruimte om te 
ademen, laat zien dat hij bezield is door Gods Levensadem. Niet voor niets stelt hij hen 
de cruciale vraag: waar is jullie vertrouwen? 


