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De fotografe zag haar een keer vliegen: die duif van de Geest. Die laat zich 

liever niet vastleggen, laat staan in een hokje doen. Liever doet Zij onzichtbaar 

haar werk en het verhaal gaat dat het helpt wanneer we zelf de deuren open 

doen, die van de kerk, van ons huis en van ons hart. Zij is als de wind, als vuur, 

als de stilte: 
 

 De Geest van God waait als een wind Lied 691 
 

De Geest van God waait als een wind 
op vleugels van de vrede, 
Als adem die ons leven doet, 
deelt ons een onrust mede 
die soms als storm durft op te staan, 
geweld en kwaad durft tegen gaan, 
een koele bries die zuivert. 



De Geest van God is als een vuur, 
Als vlammen fel bewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmte in hart en ogen. 
 
In stilte werkt de Geest van God, 
Stuwt voort met zachte krachten, 
Een wijze moeder die ons hoedt, 
Een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 
 
Marijke de Bruijne (1936-2020) 
 
 

Woord voor de dag Bijbellezing uit Johannes 14,23-29. Jezus belooft zijn 

leerlingen dat hij hen niet als wezen zal achterlaten. Er is afscheid, maar er is 

ook datgene wat tot ons komt, zich wil nestelen in ons hart in de sfeer van het 

lied dat in deze Zondagsbrief staat afgedrukt. Het zingt van de adem van de 

Geest die ons doet leven, de vonk van de hoop die ons wenkt en ons de moed 

schenkt om door te gaan. Die Geest heb je niet, die kan tot je komen, we 

kunnen er ook om bidden: Kom, Schepper Geest, Kom in ons leven, herschep 

ons hart, heradem ons verstand, herschep onze wereld.  
 

Moment van stilte Voor de mensen die angstig zijn en zich opgesloten voelen 

en eenzaam. Voor de mensen die alles vanzelfsprekend zijn gaan vinden, saai 

en vervelend. Voor hen die moeite hebben om deze periode goed door te 

komen. Om vertrouwen, verwondering en veerkracht … 
 

Zondag a.s. zendt RTV Oost om 10.00 uur de oecumenische Pinksterdienst uit 

met pastoor Ton Huitink en mijzelf vanuit de vermaning in Giethoorn. Muzikale 

begeleiding: Barbara Lok incl. speciale verrassing (!).  

De internetviering van de ADS is vanaf zondagmorgen 10.00 uur en tevens op 

ieder moment te bekijken op: www.doopsgezind.nl  

 

Even contact: Gerke.vanhiele@outlook.com; tel 0521 344044; of op Facebook. 
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