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HEILIGE	CHRISTOFFELPAROCHIE	
GODS	WOORD	OP	ZONDAG	

Evangelie,	overweging	en	andere	berichten	van	het	pastoresteam.		
PINKSTEREN	23	Mei	2022	

Welkom. 
Broeders en zusters, deze zondag sluiten we de 
Paastijd af en mogen we het Pinksterfeest vieren. De 
Wind mag gaan waaien! De lezing uit de 
Handelingen van de apostelen verhaalt het tafereel 
erg mooi van wat zich afspeelt.  
 
Uit de Handelingen der apostelen 2,1-11. 
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 
begonnen in 
vreemde talen 
te spreken, 
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, liep het volk te 
hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen 
spreken in zijn eigen 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 Mesopotamië, 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.' 
 

Overweging.  
Broeders en zusters, je hoort mensen zelfs in dit 
koude en natte voorjaar met regelmaat zeggen "we 
kunnen al heel gauw fijn in de tuin zitten, want je zit 
er uit de wind en in de zon." Zeker als er veel wind 
is, zitten we graag in de luwte. Maar als je van zeilen 
houdt, dan wil je niet uit de wind zitten, dan zoek je 
juist de wind op anders kom je niet vooruit. En 
windmolens staan altijd wat hoger om de wind goed 
op te vangen, want dan alleen kan de kracht van de 
wind omgezet worden in energie. 
In het pinksterverhaal wordt de Heilige Geest 
vergeleken met een wind die door het huis waaide en 
de apostelen in beweging zette. De Geest van Jezus 
moet kunnen waaien om mensen de energie te geven 
die nodig is om in beweging te komen. Zonder die 
energie komt alles stil te staan. Het probleem is dat 
de wind van de Geest vaak de kans niet krijgt om te 
waaien en mensen in beweging te zetten. 
Want vaak zitten we, net als bij ons thuis, zelf het 
liefst een beetje uit de wind. We scheppen rondom 
ons een beschutte plek met allerlei gemakken die 
onze tijd ons aanreikt als onmisbaar. We zoeken het 
niet om ons hoofd boven het maaiveld uit de steken 
om de wind goed op te vangen. Want je laten 
bewegen door de Geest van Jezus is op zijn minst een 
beetje riskant. Het betekent namelijk dat je zult 
opvallen en dat willen we juist niet in deze tijd. Toch 
net als de apostelen van toen, wordt dat wel van ons 
gevraagd. Dat we gaan getuigen van Jezus' idealen, 
bedoelingen, van zijn boodschap en zijn liefde voor 
ons, niet zozeer en alleen in woorden maar juist ook 
in onze manier van leven.  
Dit vraagt van ons om ons te laten bezielen door de 
Geest, ons te laten inspireren, om open te staan en in 
beweging te komen. Maar ja, de verleiding is en blijft 
altijd groot om uit de wind zitten, want dit is toch 
veel gemakkelijker en prettiger. Toch zijn er 
gelukkig nog veel gelovige mensen die wel in 
beweging blijven, die zich niet laten ontmoedigen. 
Gelukkig zijn er nog vele gelovige mensen die hun 
hoofd wel boven het maaiveld durven uitsteken en 
zich door de Geest in beweging laten zetten. Hopelijk 
horen ook wij bij die gelovige mensen in beweging. 
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Gebed.  
God van leven, soms houden we onze adem in als we 
zien wat er allemaal in uw wereld gebeurt zoveel 
verdriet is er, zoveel dat verkeerd gaat zoveel dat 
misloopt, daarom bidden wij: zend toch uw geest van 
vernieuwing.  
Soms raken we buiten adem, God alsof we geen lucht 
krijgen door alles wat ons bedrukt en benauwt voor 
alles waar we ons zorgen om maken en alles waar we 
bang voor zijn daarom bidden we: zend toch uw 
geest van kracht.  
Op deze dag van licht en vuur en wind bidden wij om 
geestkracht, om nieuwe moed, om lucht en liefde om 
samen in beweging te komen op de weg die Jezus ons 
gewezen heeft. Amen 
 

 
 
Veni Creator Spiritus (Kom Schepper Geest)  
Een prachtige hymne welke echt bij Pinksteren hoort 
is het Veni Creator. Wellicht kunt u het afspelen 
thuis van een CD of via Youtube. De tekst is heel 
sprekend en is ook mooi om in meditatie te 
overwegen en tot ons te laten komen.  
 
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 waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 
 
Verlicht ons duistere verstand, 
geef dat ons hart van liefde brandt, 
en dat ons zwakke lichaam leeft 
vanuit de kracht die Gij ons geeft. 
 
Verlos ons als de vijand woedt, 
geef ons de vrede weer voorgoed. 

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, 
geen ongeval ons leven schaadt. 
 
Doe ons de Vader en de Zoon 
aanschouwen in de hoge troon, 
o Geest van beiden uitgegaan, 
wij bidden U gelovig aan. 
 
"Veni Creator Spiritus... - Kom Schepper 
Geest..." De hymne doelt op de eerste verzen van de 
Bijbel die met behulp van beelden de schepping van 
het heelal beschrijven. Daar wordt op de eerste plaats 
gezegd dat over de woeste leegte, over de wateren 
van de afgrond, de Geest van God zweefde. De 
wereld waarin wij leven is het werk van de Geest als 
Schepper. Pinksteren is niet alleen de oorsprong van 
de Kerk en daarom op een bijzondere manier haar 
feest. Pinksteren is ook een feest van de schepping. 
De wereld bestaat niet uit zichzelf; zij komt voort uit 
de scheppende Geest van God, uit het scheppende 
Woord van God. Daarom weerspiegelt zij ook de 
wijsheid van God. In haar weidsheid en in de 
alomvattende logica van haar wetten laat deze iets 
vermoeden van de Scheppende Geest van God. 
 
Mededelingen.  
Extra deurcollecte voor de Nederlandse 
Missionarissen.  
Dit weekend zal er een extra deurcollecte zijn voor 
de Nederlandse missionarissen.  
Werken aan een rechtvaardige wereld 
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) 
ondersteunt Nederlandse missionarissen en 
missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag 
opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen 
wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige 
wereld waarin ieder mens telt. Voor meer informatie 
kunt u ook kijken op de website: 
https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/ 
 
Livestream vanuit Sint Nicolaasga  
Gepoogd wordt elk weekend de viering vanuit St. 
Nicolaasga uit te zenden via de livestream op 
www.dechristoffel.nl  
 
De pastores wensen u een gezegend en mooi 
Pinksterweekend toe.  

Het pastoresteam. 
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Doordenkertjes Paastijd t/m Feest H.Sacrament jaar B, Samuel Advies voor Geloofsgroei 
www.samueladvies.nl 

De duif is het symbool 
van de Heilige Geest. 

De ‘V’ in de tekening staat voor V  .  .  .  . 
Maak zoveel mogelijk woorden met een ‘V’ die 
iets met ons leven als vrienden van Jezus te 

maken hebben.

 
 
Pinksteren 
 
Johannes 20, 19-23 
 
 

 

De Helper komt

› In welk verhaal in het Oude 
Testament komt ook een duif 
voor? 

 

_________________________ 
 

› In welk verhaal over Jezus in 
het Nieuwe Testament komt 
ook een duif voor? 

 

_________________________ 

 
Voor de kinderen.  
 


