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Zondag 4 juni 2017 

 Vijftigste Paasdag: Pinksteren  

 
 
Gezongen schriftlezing: “Ik stort mijn Geest op 
ieder…” (naar Joël 3,1-5; t. Marijke de Bruijne, m. 
Chris van Bruggen; uit ‘Aanwezig - oratorium voor 
Pinksteren’) 1 en 4 cantorij, 2 en 3 allen 
 
Evangelielezing: Johannes 14,23-31a 
 
Acclamatie: “U komt de lof toe”: lied 339a 
 
Overweging met persoonlijke belijdenis van Judith 
van Hoeijen en Mirjam Bos 
 
Het blijft moeilijk om haar te zien, of te voelen: die 
Geest. Waar is ze dan? Hoe merk ik er iets van? 
Niet voor niets hebben veel mensen geen idee 
waar het over gaat met Pinksteren. En dan zegt 
Jezus: ‘maak je niet ongerust.’ Makkelijk gezegd, 
Jezus. Je begint er je lange rede mee. En je 
herhaalt het een paar keer. ‘Maak je niet 
ongerust.’ Maar wij tasten vaak in het duister. We 
zoeken God, maar vinden hem niet. Hoe doen wij 
dat, ons niet ongerust maken? 
 
En toch. Die frisse wind, die je even optilt; die je 
ineens energie geeft; die je iets laat zien, soms 
even; die je blij maakt en in beweging zet omdat 
ze je datgene wil laten doen waar je warm van 
wordt, wat je écht belangrijk vindt… Als je oplet, is 
zij er.  
Al kun je vaak pas naderhand aanwijzen waar je 
haar voelde. 
 
Al vanaf het najaar zijn Judith en Mirjam en ik aan 
het zoeken. Naar God. Naar zijn Adem in ons 
leven. Naar zijn antwoord op onze vragen. Of 
misschien wel vooral naar de vraag die hij aan 
ieder van óns stelt. 
Hoe? En spannender misschien wel: hebben we 
iets gevonden…? 
 
Jullie hebben je eigen geschiedenis met geloven 
opgeschreven en voorgelezen. Met alle mooie 
ervaringen – en ook met de moeilijke, de 
zorgelijke. Waar je je wel degelijk ongerust om 
maakt, de woorden van Jezus ten spijt. 
Jullie hebben ieder iemand uitgenodigd aan wie 
jullie vroegen: “waarom heb jij ooit belijdenis 
gedaan?” 
Jullie hebben een aantal geloofsbelijdenissen 
gelezen en geprobeerd zelf onder woorden te 
brengen wat je gelooft. 
Jullie hebben een lied gezocht dat je aanspreekt. 
 
En stap voor stap kwamen we… nee, niet ‘verder’. 
Maar wel ‘ergens’. We kwamen ‘ergens’, wat niet 
betekende dat we antwoorden kregen. Het voelde 

meer als verdieping. Niet als het vinden van de 
antwoorden op onze vragen. Er kwamen vaak juist 
meer vragen bij. Het was ook geen lineair proces 
waarbij we omhoog klommen. En toch was het… 
verrijkend. Inspirerend. Bemoedigend. Er ontstond 
een band. Ik vond het mooi om te merken hoe 
jullie het voor elkaar gingen opnemen, voor elkaar 
gingen zorgen. 
 
En ja, als je dan terugkijkt, dan kun je toch niet 
anders dan zeggen: hier waaide ze. De Geest. Al 
konden we haar niet ‘pakken’. Niet onze vinger 
erop leggen. Eén van jullie zei: “Telkens als ik God 
in een hokje heb gestopt, weet hij zich er weer uit 
te werken.” 
 
Dit is de geest waarvan we zongen in het lied van 
Joël. Dit is waar Jezus het over heeft als hij zegt: 
“mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem 
wonen.” Dit is ook precies wat Jezus zegt over de 
Geest: die zal je “alles in herinnering brengen wat 
ik tegen jullie gezegd heb.” In herinnering 
brengen: is dat niet altijd achteraf? Je weet het 
eigenlijk al wel. Maar het moet opnieuw en 
opnieuw in je herinnering worden gebracht.  
 
Ik denk dat dit gebeurde, tijdens onze 
gesprekken: onze herinnering werd opgefrist door 
de Geest die waait. En die ons keer op keer 
probeert duidelijk te maken: God woont al bij je; 
Jezus woont al bij je. En dat onze roeping vooral is 
om open te staan en te ontvangen. 
 
Al ontvangend dachten jullie samen een 
geloofsbelijdenis bij elkaar. We zullen die straks 
gezamenlijk uitspreken. Ze is ons niet vreemd, 
denk ik, eerder herkenbaar. In het eerste deel 
herkennen we woorden die we geleerd hebben. 
Over de Vader, de Zoon, de Geest. In het tweede 
deel zoeken jullie, Mirjam en Judith, tastend naar 
een persoonlijke insteek. Die woorden zullen jullie 
dan ook ieder zelf uitspreken.  
 
Eerst horen we nu jullie eigen gedachten. Ze zijn 
deel van deze overweging. Ze willen niet zeggen 
‘dit is mijn laatste woord hierover’, want geloof 
groeit verder naarmate wij ons meer openstellen 
voor God. Ze tasten en zoeken. Ze reiken je 
misschien een gedachte aan. Ze zijn jullie 
individuele expressie – die, dat geloof ik vast, door 
velen zal worden herkend.  
 
In antwoord op jullie gedachten zingen we psalm 
139: een van jullie keuzes voor deze viering. 
 
 
Persoonlijke tekst van Mirjam: 
 
Ik zou graag op wereldreis gaan. Met een boot wil 
ik oceanen bevaren, landen verkennen en culturen 
ontdekken. Hoe mooi zou het zijn om de hele 
wereld rond te gaan en van alles een beetje te 
zien?! 
 
Ik begin met het zoeken van een boot. Het liefst 
een stevig exemplaar dat heftige 
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weersomstandigheden aankan. Ik laad de boot vol 
met spullen die ik nodig heb voor onderweg. 
Genoeg voedsel om een lange tijd voor mezelf te 
zorgen, allerlei gereedschappen om de boot te 
repareren, lieve berichtjes van mijn ouders, 
vrienden en familie. En, een berg aan zeilervaring, 
allemaal bijgebracht door de mensen om mij heen 
en de boeken die ik gelezen heb. Achterop mijn 
schip wappert een Nederlandse vlag. 
 
Ik hijs de zeilen en ga een groot avontuur 
tegemoet. Ik vaar over stille wateren, kom grote 
angstaanjagende stormen tegen en heel vaak 
gaan er dingen stuk. Het is een constante 
afwisseling van geluk en ongeluk. Na lange 
donkere nachten, zal ik lichtjes aan de horizon 
zien; vuurtorens die mij de goede kant wijzen en 
veilig de haven in loodsen. De boeien in het water 
vertellen mij waar ik heen moet. Ik hoef ze enkel 
te volgen. Dit wordt de reis van mijn leven! 
 
Eigenlijk ben ik al 20 jaar op wereldreis met mijn 
lichaam, door God gegeven. Ik kan erop 
vertrouwen en leer hoe ik het moet besturen. De 
opvoeding waar mijn ouders voor hebben gezorgd, 
de levenslessen van opa's en oma's, het onderwijs 
dat ik kreeg en de fantasieën in mijn hoofd reizen 
allemaal met mij mee. God heeft mij beloofd met 
altijd veilig thuis te brengen. Vuurtorens laten mij 
Gods licht zien, en geven mij vrede in de woeste 
zee. Vanaf vandaag zal er op mijn schip iets 
bijzonders te zien zijn. Achterop staat normaal de 
vlag van het land van herkomst maar die hijs ik 
niet. Ik wil varen met de vlag van Jezus. Ik hoor 
bij hem en dat mag iedereen weten die mij ziet. 
Maakt mij dat anders dan andere zeilers? Nee, ik 
heb dezelfde dromen en kom dezelfde uitdagingen 
tegen. Maar ik Gods boot en onder zijn vlag weet 
ik dat ik veilig heb. En als ik op Gods vuurtorens 
vertrouw, zal ik veilig in de havens aankomen. 
 
 
Persoonlijke tekst van Judith: 
 
24 jaar geleden hebben mijn ouders me hier in De 
Eshof laten dopen. Nu sta ik hier om zelf te zeggen 
dat ik geloof en voor God kies. Mijn geloof heeft 
zich al die jaren gevormd, soms bewust, soms 
onbewust. Wat vertel ik u daar dan over? God is 
meer dan ik in woorden kan vatten. Ik heb ervoor 
gekozen om een kant te belichten, waarin ik God 
ontmoet. Het beeld van een liefdevolle God heeft 
bij mij altijd overheerst, die kern was en is er 
altijd.  
  
Een van de eerste keren dat ik persoonlijk zag wat 
God kon doen was in Moldavie, waar ik in 2010 
met een groep van de Eshof was. Daar zag ik 
hoeveel vertrouwen er was in God. Hoe samen 
bidden de verbinding tussen ons versterkte en ik 
zal nooit vergeten dat een van de pastors daar op 
de laatste dag zei ‘ We will meet again, if it’s not 
on the earth it will be in heaven’. Wat een 
vertrouwen! 
  
Ook op mindere momenten heb ik Gods liefde en 

kracht ervaren. In januari 2011 werd ik onderweg 
naar school aangereden zoals velen van jullie 
weten. In die tijd was ik niet actief met God bezig, 
maar als ik achteraf kijk vind het ik het zo bizar 
dat ik daar goed vanaf ben gekomen en dat ik die 
periode goed doorgekomen ben. Ik had dat nooit 
alleen kunnen dragen. Ik zal ook nooit vergeten 
dat een van de gemeenteleden hier destijds een 
keer tegen mij zei wat dominee Dirk Monshouwer 
hem had gezegd: ‘De kracht krijg je van boven, de 
rest moet je zelf doen’. Dat geloof ik ook.  
 
Het jaar daarna ging ik studeren in Nijmegen en 
eind 2012 mee naar India met De Eshof. We 
maakten hier oud&nieuw mee en God kreeg daar 
de eerste plaats. We wensten niet elkaar eerst een 
gelukkig nieuwjaar, maar dankten God voor het 
jaar wat geweest was en vroegen zijn zegen om 
het jaar wat zou komen. Opnieuw voelde ik 
verbazing over hoeveel mensen uit hun geloof 
kunnen halen. 
  
Na deze reis ging ik met steeds meer mensen over 
het geloof praten en vroeg ik me ook af ‘Wat 
geloof ik?’  en ‘Wie is God voor mij?’. Via 
studievriendinnen kwam ik bij Nijmeegse 
Studentenvereniging de Navigators terecht, een 
christelijke vereniging. Hier kon ik mezelf zijn, 
goede gesprekken voeren over Jezus en mijn 
dagelijks leven. Ook met een andere vriendin 
sprak ik regelmatig over het geloof. Zo werd mijn 
geloof steeds persoonlijker. 
  
Het besef dat Hij precies weet wie ik ben en wat ik 
nodig heb, zoals beschreven in psalm 139 vind ik 
mooi en liefdevol. Ik geloof dat Hij mij daardoor 
precies en op het juiste moment kan raken. Laatst 
schreef ik in de trein van Nijmegen naar 
Hoevelaken al mijn gedachten over belijdenis doen 
op. Ik herhaalde nog wat in mijn hoofd en liep het 
perron in Hoevelaken af. Daar aan de trap zag ik 
dit hartje hangen met daaraan de tekst ‘You are 
loved’. Ik pakte het vast en bekeek het. Op de 
andere kant stond ‘voor jou’. Zal ik het 
meenemen? Nee, dat kon niet. Ik keek om me 
heen wie dit had opgehangen. Nee, niemand, dit 
was voor mij ik mocht het meenemen. Ik snap 
best dat iemand dat heeft opgehangen, maar in 
zoiets ontmoet ik God en zie ik hoe Hij mensen 
verbindt. 
  
Trinity beschrijft het in een lied ‘Show me love’. 
Dat ieder mens ten diepste verlangt naar liefde, 
maar dat dat begint met liefde geven. In de 
laatste regel zingen zij ‘We bewegen niet, maar we 
kunnen opstaan om te dansen’. Dat is wat ik wil 
doen, in afhankelijkheid van Gods liefde. Welke 
kant ik ook op ga, ik wil God blijven zoeken en zijn 
liefde delen. 
 
 
Lied: “Alleen Gij – naar psalm 139” (t. Margryt 
Poorstra, m. Bram Stellingwerf; uit ‘Naar de 
psalmen’)  
 


