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‘Als een vogel ……’ 
Pinksteren 2020 
 
Lieve mensen,  
 
Het is onvoorstelbaar, dat we met 
Pinksteren niet samenkomen in de 
kerk. Daar waar het in het boek 
Handelingen gaat over mensen 
die samen zijn, elkaar horen in 
hun eigen taal, en geraakt worden 
door de Geest van God, die van 
God uitgaat – daar zijn wij met 
Pinksteren nog thuis in onze eigen huizen.  
 
Gelukkig hebben velen, volwassenen en kinderen, gewerkt aan een vorm van 
samenkomen. Er zijn vogels naar de kerk gestuurd, met daarop persoonlijk 
geschreven boodschappen en gebeden. De vogels zullen in de kerk staan en 
daar blijven tot u, vanaf 14 juni, zelf naar de kerk kunt komen om te vieren. 
En u kunt ze zien op het filmpje, dat ter ondersteuning van deze thuisviering 
gemaakt wordt door Albert van Houwelingen: www.elkz.nl.  
In dat filmpje hebben kinderen het samenkomen prachtig verbeeld: vogels 
die samen een wolk vormen. Iedere vogel met een eigen verenpracht. En 
iedere vogel een eigen plekje in die wolk.  
 
En dat staat ook voor gemeentezijn: ieder mens op zijn eigen wijze deel van 
het geheel. En allen geraakt, op zijn, op haar eigen manier door de Geest van 
liefde en vrede.  
 
Dat houdt ons samen. Ook als wij op de afstand leven. En als wij zorgen voor 
mensen, voor wie het coronavirus vergaande gevolgen heeft. En dat houdt 
ons gaande als wij toeleven naar nieuwe manieren van ontmoeten – bij u 
thuis, met familie, in de kerk en bij activiteiten – opdat wij samen kunnen 
opvliegen met elkaar. En met God. 
 
Houd moed, heb lief!  
Een vurige pinkstergroet, Margo Jonker 
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- Lied 681 ‘Veni sancte spiritus’, Kom Heilige Geest. In het filmpje klinkt dit 
lied,terwijl vogels van de kinderen in een wolk samenkomen: www.elkz.nl 

 
- Openingswoorden bij ontsteken van kaars 

Die de morgen ontbood, en het licht hebt geroepen –   
zegen ons ook met uw Licht 

 
- Gebed  

O God, dit moment is een moment van stilte,  
Van gerichtheid op woord en licht, op nabijheid van U. 
 
Geef dat ik mij verbonden weet 
Met andere mensen, nabij en ver weg,  
En met wat van u neerdaalt in ons leven, 
En dat ik hier op aarde 
Door mijn doen en laten 
Door mijn geloof en hopen 
mijn leven breng bij U. 
 
Daal als een vogel neer in mijn hart, o God, 
Dat ik samen kan opvliegen met anderen, 
De ander wil kennen in haar eigenheid, 
En de ander nabij ben in zijn kwetsbaarheid. 
Dat ik samen met anderen kan geloven 
dat ik verbonden ben met ieder mens, waar dan ook op de wereld,  
In uw Geest van liefde –  in uw naam. Amen 

 
- Lied 360 ‘Kom Schepper, Geest. Dit lied klinkt het filmpje. 

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.  
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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 het geeft.  
 
Verlos ons als de vijand woedt,  
Geef, Heer, de vrede ons 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.  

 
- Lezing: Handelingen 2:1-13, 
lector: Sophia Schaak 
 
Pinksteren. Vandaag lezen we de 
klassieke lezing die bij Pinksteren 
hoort uit Handelingen. Hoe de 
Geest neerdaalt op de mensen. In 
vurige beelden wordt verteld hoe 
mensen nabijheid van God 
ontvangen. In andere verhalen, 
zoals bij de doop van Jezus, wordt 
ook verteld van de Geest die 
neerdaalt (bijvoorbeeld Marcus 
1,9-11). En daar is het beeld een 
duif. Hoe dan ook gaat het om 
nabijheid van de Geest van God, 
in ons leven. Een nabijheid die niet 
stopt, die over muren heen kijkt, die de anderhalvesamenleving aankan, en 
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ons inspireert en aanspoort tot leven in de Geest van liefde en vrede op heel 
de wereld.  In de kerk staan en hangen, of beter vliegen, allerlei vogels rond 
die u daarheen hebt gebracht. Het is een samenkomst van allerlei pluimages. 
Prachtig om te zien. De vogels krijgen nog meer karakter vanwege de teksten 
die er bij geschreven zijn. Deze teksten worden toegestuurd via een ander 
document. En een keuze uit de voorbedes die met de vogels meevliegen wordt 
gebeden bij de voorbeden. Omdat het er zoveel zijn, komen andere een 
volgende keer aan de orde.  
 
De lezing uit Handelingen hoort klassiek bij Pinksteren. U kunt deze lezing 
lezen, en daarbij de volgende vragen aan u zelf stellen, of aan een ander. 

✓ Aan welke beelden, woorden, mensen, gebeurtenissen denkt u bij het 
woord ‘Geest van God’? 

✓ Bent u wel eens ‘gevuld’ van vreugde geweest, zozeer, dat u het 
moest vertellen aan een ander? Wat was de vreugde? 

✓ En bent u ook wel eens ‘gevuld’ van verdriet geweest, en dat het u 
hielp als u het aan het aan een ander kon vertellen? Wat was dat 
verdriet? En wat of wie kon u helpen? 

✓ Wat zijn voor u de dilemma’s in deze coronatijd? En welke weg hebt u 
gevonden, welke gedachten hebben u geholpen, om met die 
dilemma’s om te gaan?  

✓ Hebt u het wel eens ‘gesproken’ met iemand die een voor u een 
onbekende taal spreekt? Vertel eens. En begreep u elkaar uiteindelijk?  

✓ Voelt u zich ‘wereldburger’, verbonden met mensen over de  hele 
wereld? Waarom wel, of waarom niet? En wat betekent dat voor hoe 
u leeft in Nederland? 
 

- Lied 695, ‘Heer raak mij aan met uw adem’  
Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht. 
 
Raak met uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind.  
Al mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in mij uw kind.  
 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand. 
 
Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan, 
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die mijn ogen opent voor wie nu naast mij staan. 
 
Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht! 

 
- Over de vogels – Margo 

 
- Lied 701 ‘Zij zit als een vogel’ 

Zij zit als een vogel, broedend op het water,  
Onder haar de chaos van de eerste dag; 
Zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,  
Wachtend op het Woord totdat zij baren mag.  
 
Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
Zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
Zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 
Dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
 
Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
Maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
Bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
Niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
 
Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
Gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
De sleutel is zij, toegang tot de Schriften 
Vogel uit de hemel, witte vredesduif. 

 
- Gebeden met aangedragen voorbeden door gemeenteleden, samen met de 
opgestuurde foto’s.  
 
O God, u danken wij voor uw nabijheid – dat er warmte en licht, vuur en 
kracht is die van u komt, en die wij met open handen en open hart mogen 
ontvangen. U danken wij, dat u nabij bent als mens. En dat uw geest onder 
ons is. En blijft.  
 
O God, u bidden wij voor alle mensen die verbonden zijn met de kerk. En met 
deze kerk. Dat wij de bron van geloof en hoop en liefde die u bent kunnen 
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blijven vinden, ook al zijn wij hier niet bijeen. Dat wij het loflied blijven zingen, 
in de tuin, op de fiets, al wandelend, totdat wij weer uit volle borst het geloof 
ons te binnen kunnen zingen als wij samenkomen.  
 
U bidden wij voor Sipco, voor de moeder van Heleen, de moeder van Ben, 
voor Hanni, voor Aart, voor de schoonzus van Eef. De mensen in Rwanda, met 
wie Ben en Heleen samenwerkten.  
 
U bidden wij dat Ahmed in Delft, Hussain in Tiel, Ibrahim in Houten, Elvira in 
IJmuiden en al die nieuwe medeburgers Gods Geest mogen ervaren in de 
mensen om hen heen! 
 
O God, U bidden wij om kracht. Om kwetsbaarheid. 
 
U bidden wij voor de 500 schoolkinderen die niet terug zijn gekomen op 
basisschool. En voor de kinderen bij Moria op Lesbos.  
 
Om uw Geest bidden wij, o God, voor de mensen die door Corona 
eenzaamheid ervaren. Dat ze via creatieve ideeën/oplossingen toch een 
manier vinden om op nieuwe wijze contact te maken met anderen. 
En dat uw Geest gaat helpen bij allen die in deze wereld werken aan nieuwe 
geneesmiddelen en vaccins die nu zo nodig zijn. 
 
O God, en u bidden wij voor de goede aarde, uw Schepping. Zo prachtig en 
bloeiend, en ook kwetsbaar. Mag de Geest van God mensen helpen om 
zuiniger om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen. En dat er telkens een 
vogel, als een specht, hoorbaar tikt, zodat die mensheid meer oog krijgt voor 
de prachtige planeet waarop ze leeft. 
 
O God, vlieg met ons mee, ga ons voor door deze tijd. Dat wij de moeiten 
onder ogen durven zien, ons eigen leven. En onze eigen kwetsbaarheid. En 
dat wij kracht putten uit het geloof, dat ons leven gedragen wordt door u – u, 
die als een adelaar, als een duif, als een vogel vliegt en draagt en meegaat.  
 
- Zegenbede, ‘Zegen ons en behoed ons’. Deze zegen wordt voor u gezongen 
in de bijbehorende film. 

De Levende zegent en behoedt u.  
De Levende doet zijn aangezicht over u lichten, en is u genadig.  
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De Levende verheft zijn aangezicht over u, en geeft u vrede.  
 
Zegen ons en behoed ons,  
doe lichten over ons Uw aangezicht  
en wees ons genadig.  
Zegen ons en behoed ons,  
doe lichten over ons uw aangezicht,  
en geef ons vrede. Amen 

 
- Vliegende vogel. Op de bijbehorende film is een vliegende vogel te zien, 
ingevlogen door Marius, vliegend door de wijde wereld.  
 
Handelingen 2:1-13 
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat 
het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een 
soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen 
neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op 
luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven.5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig 
waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze 
samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de 
andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf 
van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 
Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 
Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en 
Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de 
omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd 
hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen 
horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd 
en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te 
betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 
 
Overdenking 
Een wolk van vogels. Verschillende handen hebben ze geknipt, gekleurd en 
neergelegd. En samen vormden ze een geheel. Een krachtig beeld van 
gemeentezijn: samen opvliegen. Helemaal omdat er gebeden bij zijn 
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geschreven. Voorbeden, betrokkenheid, een blik op de ander, nabijheid in 
gedachte bij mensen ver weg. 
Ook in een tijd van afstand en niet samen kunnen vieren. Zelfs niet met 
Pinksteren – het feest van de Geest, het feest van nabijheid en gave van de 
Geest van God aan alle mensen. 
 
Het is de Geest die als een vogel neerdaalt op Jezus, na Jezus’ doop. De doop 
die aangeeft, dat in wat voor diepe   zeeën een mens zich ook bevindt, dat 
God een mens daaruit op tilt. De doop die het teken is van redding, gered uit 
het water. De doop die staat voor het nieuwe begin, voor een mens die als 
nieuw mag zijn voor God, opnieuw, nee als nieuwe schepping van God 
genoemd mag  worden. Niet het verleden doet er bij God toe, maar de 
toekomst. En daaruit staat Jezus op. En op dat moment scheurt de hemel 
open en ziet Jezus de Geest als een duif op zich neerdalen. Niemand anders 
lijkt het te zien, alleen Jezus. Alleen hij die de diepte achter zich laat, die als 
nieuw de wereld mag betreden, alleen hij ziet uit de open hemel de Geest 
neerdalen als een vogel. Hij is de mens, in wie de hemel de aarde aanraakt. 
En die beweging wordt zichtbaar gemaakt door een vogel. Een vogel Gods.  
 
Het is de Geest die als een vogel neerdaalt op de wereld. In Handelingen 
horen wij over de neerdalende Geest. In huis, tussen de muren, daar waar 
mensen opgesloten zijn in vertwijfeling komt de Geest. Vurig. Warm. 
Verrassend. Onverwacht. Licht. Aanstekelijk.  
Die Geest, die is zo nodig in onze tijd, als wij veelal tussen de muren van onze 
eigen huizen zitten. Noodgedwongen. Immers – coronavirus. Wie kent niet 
dat verlangen  naar hoe het was een paar maanden geleden, en je vrij was in 
bij wie je op bezoek wilde, en hoeveel bezoek je wilde ontvangen. Of waar je 
heen wilde gaan. En wie heeft niet de hoop op andere tijden. Dat het virus 
weg is. En daarmee ook de angst en afstand en de beperktheid die met het 
verslaan van het virus noodzakelijk zijn. 
Het is de Geest die nodig is, om de moeilijke keuze’s van deze tijd onder ogen 
te kunnen zien. Wat doe ik, als ik op bezoek ga – ben ik bang om besmet te 
worden? Of ben ik bang om een ander te besmetten? Ben ik bang voor ziekte 
in mijn eigen leven? Of ben ik bang dat een ander ziek wordt? Durf ik er over 
na te denken dat mijn eigen leven eindig kan zijn? Dat ik kan sterven? Ervaar 
ik de dood door ziekte als een onrecht? Of zie ik de dood , hoe moeilijk en 
hard en definitief ook, als deel van het leven? Moet alles in mijn leven in het 
teken staan van mijn eigen gezondheid? En wat is dat mij waard? Moet alles 



10 
 

in het teken staan van de gezondheid van een ander? En wat is ons dat 
waard, wat hebben we daarvoor over?  
 
Deze vragen worden opgeroepen door deze tijd. Op persoonlijk vlak zijn die 
vragen al moeilijk. Je eigen leven, de vreugden daarin, de verbondenheid met 
de mensen om je heen. Zo waardevol. Op het niveau van Nederland, van de 
wereld, zijn de vragen soms bijna te ingewikkeld. Het zijn vragen die ook aan 
de orde komen in onze hoop, om als gemeente weer mogelijkheden tot 
ontmoeting te creëren. En om samen te vieren.  
Daarom is het belangrijk om na te denken over die vragen. Niet vanuit angst. 
Maar vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. En vanuit verwondering 
over wat het leven aan goeds kan geven. 
En In het geloof, dat je het leven, met alle moeilijke en vreugdevolle kanten 
die met het leven gegeven worden, kunt leven. In de nabijheid – van mens en 
God. Ook als je weet dat jouw leven eindig is. 
 
Hoewel ik zelf ook niet zomaar antwoord heb op die vragen – er zitten zoveel 
verschillende kanten aan – vind ik het zelf belangrijk om die vragen te stellen 
met een heldere geest en kan ik niet anders, dan het perspectief van het 
geloof daar bij te betrekken. Vertrouwen, daar denk ik dan allereerst aan. 
Vertrouwen, dat je het leven niet in eigen handen hebt, maar dat het leven 
een gave is. En ik denk aan nabijheid. Dat leven altijd in nabijheid van de 
Levende God is – God die is als een vogel, dragend, hoedend, in beweging en 
meevliegend met ons allen – wij, als een wolk van vogels. Vliegend in de 
Geest.  Biddend – blijf mij nabij, … 
 
Op Jezus daalde de vogel neer. Jezus was het begin van de beweging naar het 
koninkrijk van God. Dat is een beweging, een manier van leven, waarbij 
verband gelegd wordt tussen hemel en aarde. Dat de aarde niet los is van 
God. En dat de hemel niet ver en onbereikbaar is. Dat mensen weten wat God 
voor ogen staat en dat God weet heeft van wat mensen doorstaan. En als wij 
dan vieren, zoals vandaag, dan vieren wij dat er verband is tussen hemel en 
aarde. Dat wij weten van een vogel die vliegt heen en weer. Dat wij betrokken 
worden in dat grote werk van God, waar de olijftak van vrede een plaats 
heeft en waar het vuur van de liefde rood gloeit, waar het water van de diepe 
zee doopwater kan zijn. Vandaag, zondag, de eerste dag van de week, is voor 
ons weer de eerste dag van een nieuwe schepping, want de Geest daalt neer 
als een vogel – opdat wij niet terughoudend zullen zijn om telkens opnieuw 
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beginnen te werken, in het klein, met eigen handen, op eigen wijze aan het 
koninkrijk van God.  
Vieren met Pinksteren in gedachten, betekent dat wij weten dat er verband is 
tussen hemel en aarde. Dat er een heen en weer is. Zoals een vogel, de Geest, 
heen en weer kan gaan. Verbanden die wij kunnen volgen, als wij de vogel 
volgen, als wij de Geest toelaten, als wij met hart en ziel, en hoofd en handen 
meegaan in die beweging van het koninkrijk van God – een beweging die te 
maken heeft met inzicht en vertrouwen, met hart en ziel, met hoop en leven, 
met vrede en liefde. 
 
Iets daarvan staat geschreven in het Pinksterlied dat wij hier zongen: ‘Verlicht 
ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke 
lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft’ (lied 360).  
 
En dan  altijd, altijd is er nog die andere vogel, die adelaar, de grootste van 
allen. Altijd is daar God die er voor mensen is – om ons op te vangen als het 
leven moeilijk is, en vooral om ons het vliegen, het leven te leren.  
 
U, o God, 
Die mij droeg op adelaarsvleugels 
Die mij hebt geworpen in de ruimte 
En, als ik krijsend viel mij ondervangen 
Met uw wieken en weer opgegooid. 
Totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 
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Deze viering kwam tot stand met medewerking van  
✓ Bert, Jaline, Sophia en Marius Schaak 
✓ Gea Hoven, organist en cantor en enkele zangers van de cantorij. 
✓ Mariska van der Vaart, fluit 
✓ Karin Vrieling, klarinet 
✓ Simone Ciccolini,  accordeon 
✓ Janke Geertsma, bloemen 
✓ Albert van Houwelingen, opname 
✓ En vele gemeenteleden met hun afbeeldingen van vogels en daarbij 

meegestuurde voorbeden 
✓ De kinderen van de kerk voor het kleuren van de vogels – zie 

www.elkz.nl. 
 
 

o Foto voorpagina: Der rote Vogel, van Marc Chagall 
o Foto binnenpagina: Duif – uit onze eigen Lutherse Kerk 
o Foto pagina 4: Vogels op een betonmuur – graffiti in een tunnel. Foto 

van Hanneke Buurman 
o Foto op de achterpagina: de zwaan op de kerk. Foto van Gea Hoven 

 

 


