
Gebedsviering Oase Pinksteren 

zaterdag  8 juni 2019     

 

Thema:  In vuur en vlam staan 

                Gaan in Jezus’ geest 

 

Voorgangers: Hans van Hak en Jeanneke de Bot 

Cantor: Huub   Piano: Frank 

Techniek: Armand  Beamer: Armand 

  

Paaskaars is aan 

Mededelingen   

Klankschaal 

 

Openingslied:  Wij bijeen 

 

Woord van welkom en inleiding 

Welkom u allen, fijn dat u vanavond, op pinksterzaterdag hier naartoe bent gekomen. 

Dat ons samenzijn, vruchtbaar en feestelijk mag zijn voor ieder van ons en dat wij biddend en 

zingend ons bezinnen op de heilige geest. 

Met verwondering en iets voelend van die windvlaag die aanzet tot een vurig verlangen om een 

eerder levensideaal niet los te laten. 

Ik wens ons allen een goede viering toe. 

 

Ontsteken van OASE kaars  

 

Openingsgebed    

 

Wij komen tot U, God 

op deze dag dat wij gedenken 

hoe U, telkens weer, in het bestaan van mensen 

een nieuw begin met ons wilt maken 

dat U ons vernieuwt, dat U ons herschept 

tot wie wij zijn, tot wie wij kunnen zijn. 

 

Wij bidden U, dat wij mogen beseffen  

wat de rijkdom is waarmee wij omringd zijn 

van de aarde, van de zee 

van de mensen en de dieren 

dat wij het wonder mogen ervaren 

van alles wat ons daarmee is gegeven 

in het leven dat wij zien 

in het leven dat wij leven kunnen. 

 

Wij bidden U, dat wij mogen ervaren 

wat een leven is dat door U bezield is 

dat wij dat wonder kunnen ervaren 



op al die momenten van ons bestaan 

dat een vonk overspringt 

in onze contacten met mensen 

iets van herkenning en bezieling 

van vertrouwen en van uitzicht. 

 

Dat ons iets aanwaait van een weten 

hoe het leven van mensen kan zijn 

als wij kunnen vergeten wat ons heeft gekwetst 

als wij kunnen openstaan waartoe U ons roept. 

Wees met ons God in ons bestaan 

beziel ons vandaag en alle komende dagen met uw Geest. 

 

Vredeswens 

Vrede, eenheid en vrijheid. 

Het is in deze dagen van gedenken wat 75 jaar geleden ons hier ook weer tot  vrijheid zou brengen 

een uitgesproken gelegenheid om elkaar die bevochten vrede te koesteren. 

Vrede waar vriendschap heerst en liefde dat wensen we elkaar. 

Wij ontsteken de vredeskaars en wensen elkaar de vrede toe en zingen: 

lied: refr. Ubi caritas (Taizé)      

 

Lezing: Handelingen 2, 1-11 (NBV) 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, 

dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 

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. 

In Jeruzalem woonden destijds vrome joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 

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. 

Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?  

Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal  horen?  

Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus 

en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook joden uit Rome die 

zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in 

onze eigen taal spreken over Gods grote daden.  

 

Lied: alles wacht op U (leerhuis – ps 104) 

 

Pinksteren 
dat is levensadem, overweldigende stortvloed, 

krachtige wind, levend water, verterend vuur. 

 

Waar hij voorbijkomt gooit hij alles ondersteboven, 

daar ontkiemt iets nieuws, ontstaat nieuw leven. 

De Geest is een scheppende geest. 



Hij spreekt niet alleen, hij handelt. 

Niet alleen in ons, maar in het leven van de wereld. 

 

De Geest die tot leven wekt 

laat zich niet gevangen zetten binnen bepaalde grenzen. 

Nergens kan men hem de toegang ontzeggen. 

Overal gaat hij ons voor, 

en altijd weer zorgt hij voor verrassingen . 

 

Hij doet het vuur oplaaien in ons hart 

en draagt het Evangelie uit 

op de wegen van de geschiedenis. 

Hij bezoekt het diepste van de ziel 

en vervult het heelal, op de wijze van gist, 

om gerechtigheid en vrede naderbij te brengen. 

 

De Geest is niet te koop, 

een mens kan hem alleen in alle eenvoud ontvangen. 

Hij woonde heel krachtig in Jezus, 

die hem aan ons meedeelt. 

 

Lied: Licht en wijsheid ( 1 x voorzang en daarna samen) 

 

Levend woord  

 

Pinksteren een feest om te vieren. 

Ja, dat is snel gezegd maar waarom en wat valt er dan te feesten? 

Tijdens de voorbereiding van deze viering buitelden er zoveel over ons heen. 

Het is een feest van de Geest, een heilige geest nog wel. 

Deze geest is een scheppende geest, die altijd weer voor verrassingen zorgt. 

Het zet je in vuur en vlam en vervult het heelal, op de wijze van gist. 

Gist laat brood rijzen, geeft er body aan. 

Zonder gist geen smakelijk en levensnoodzakelijk brood. 

Zo werkt ook de Geest in, op het leven en de mensen. 

 

Deze geest stimuleerde 50 dagen na Pasen de mensen die destijds verslagen bijeen waren; hun 

ideaal was teniet gedaan zoals we in de Handelingenlezing hoorden. 

De geest kwam als een windvlaag en er is sprake van vuur. 

De joodse mensen hoorden de apostelen spreken over de grote daden van God in ieders eigen taal. 

Mensen uit ieder volk op aarde, hoorden van de levenskracht. 

Die levenskracht verwarmt en inspireert tot op de dag van vandaag. 

Wij mensen zijn uitgenodigd om in de geest van Jezus onze weg te gaan. 

Jezus leefde ons voor hoe Gods plan met de gehele schepping, onze aandacht maar ook onze 

volledige inzet en medewerking vraagt. 

 

Het vraagt van ons een levenshouding vanuit de overtuiging dat de geest van God actief is in ieder 

van ons. 

Sta er voor open; de goede geest zoekt ons en wil ons helpen. 



Laat je verrassen en verwonderen. 

De natuur om je heen zie je steeds nieuw en kleurrijk. 

Zo gaat het ook met ons mensen. 

Tegen nogal wat negatieve geluiden in en tegen mensonwaardige praktijken in kun je juist een zachte 

kracht, een vonkje van Gods liefde voelen. 

Dat stimuleert en werkt als gist voor de mensen om ons heen. 

Zet je in vuur en vlam om gerechtigheid en vrede dichterbij te brengen. 

 

Laat je vinden voor dat menslievend ideaal en voel de Geest, of zoals ik las: 

De Geest is heel beweeglijk en stuwt je voort.  

De Geest staat voor het vrouwelijke gezicht van God: zij koestert en verwarmt ons, maakt recht wat 

krom, schoon wat vuil is, en geneest wie gebroken is. 

 

De grote verhalen over God en de mensen mogen we handen en voeten geven met respect voor 

ieders eigen taal en cultuur. In deze tijd wordt de uiting van respect voor ieders eigenheid, cultuur en 

taal duidelijk op de proef gesteld. 

Ik vind dat we daarbij licht en wijsheid, vuur en sterkte hard nodig hebben. 

En zo bouwen aan een wereldwijd, grenzeloos feest in Zijn Geest. 

 

Ik laat het hierbij, zodat we stil kunnen worden om naar het waaien van de Geest te luisteren. 

En een frisse bries van die windvlaag van Boven door je heen te laten waaien. 

Stilte 

 

Lied: Licht en wijsheid (samen 2 x )  

 

Geloofsgebed 

 

A. Ik geloof in God, die liefde is, 

begin en einde van al wat is; 

die niemand laat vallen, ook mij niet. 

Zij zingt in mij als ik blij ben 

en huilt met mij als ik verdriet heb; 

bij al wat gebeurt, is Hij nabij. 

 

V. Ik geloof in Jezus, 

kind van mensen, Zoon van God, 

een en al liefde tot het uiterste toe. 

Hij wijst mij de weg, trekt met mij mee 

als een vriend, als een bondgenoot. 

 

A. Ik geloof in de Geest, 

die zoekt naar mensen, 

die mee willen doen met God, 

die mensen verwarmt en inspireert 

en aanzet tot liefde, groter dan hun hart. 

 



V. Ik geloof in de mensen  

die zoeken naar wegen 

om te doen wat zij zeggen, 

die in Zijn naam 

openlijk of in stilte  

doen wat gedaan moet worden 

als antwoord op Gods roepstem 

die samen kerk willen zijn 

in de geest van het evangelie. 

 

A. Ik geloof in het leven 

dat achter onze grenzen, 

vrede en rust vindt bij God, 

die het draagt en zal voltooien, 

want Gods liefde, 

Gods barmhartigheid en trouw 

is eindeloos groot.  Amen 

 

Voorbede  

Acclamatie: Kom, adem ons open (Leerhuis)   

     

Kom schepper geest 

scherp het inzicht van 

leiders, dat hun 

verantwoordelijkheid niet 

blijft steken in hang naar 

macht, maar dat ze hun  

positie gebruiken 

om gerechtigheid en vrede  

dichterbij te brengen. 

 

Kom schepper geest, 

versterk mijn inspiratie, 

versterk mijn motivatie 

om niet star en slaafs  

letters te volgen, maar 

op te komen voor hen 

die leven aan de rand  

van de maatschappij, 

uitgesloten of gevlucht zijn. 

 

Kom schepper geest, 

bemoedig ons die het   

geloof geïnspireerd willen  

beleven, godzoekers die  

het eigen geweten durven 

te volgen, die god 

ontmoeten in mensen  



 

intenties kaarsjes       intentieboek      eigen intenties   lichtje van de maand 

 

Onze Vader  

collecte  met muziek piano 

 

Brood voor onderweg 

Brood -  

zo alledaags en broodnodig 

Brood -  

in lief en leed samen gebroken. 

 

Brood -  

gegroeid, gekneed, 

uit ontelbaar veel graankorrels 

één geworden. 

 

Brood -  

in overvloed gegeten 

in armoede ontbeerd, 

uit de mond gespaard. 

wij pakken de mandjes met brood 

 

Brood -  

waarvan Jezus zei: 

dit is mijn leven met jullie gedeeld. 

 

Brood -  

dat wij met elkaar willen delen 

voor onze levensweg; die Hij gaat met ons 

 

Wij delen het brood met elkaar 

onder  begeleiding van pianomuziek     

 

Lied: (canon) Laudate omnes gentes   

 

Slotgedachte 

 

Pinksteren is 

openstaan voor een kracht 

die je boven jezelf uittilt. 

Is warm lopen  

voor iets wat hoop geeft 

en uitzicht biedt. 

 

Is geloven dat  

heel gewone mensen 

iets buitengewoons 



tot stand kunnen brengen 

als ze zich laten  

inspireren door woorden 

van liefde en kracht. 

 

Pinksteren is  

diep ademhalen 

en alles wat in je is  

openzetten voor een droom 

die lucht geeft. 

Is je vleugels uitslaan 

en je mee laten nemen 

door die windvlaag van Boven 

die als een frisse bries 

over de aarde waait. 

 

Pinksteren is  

de kracht van God 

in elkaar herkennen 

en in die Geest 

met elkaar verdergaan. 

 

Zegenwens 

Ga en leef naar de woorden 

die we hoorden. 

Ga en maak waar 

wat we met het delen van het brood vierden. 

Ga in vrede, 

ga met God. 

Hij zendt ons om voor elkaar 

als God te zijn. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen  

 

Slotlied: Dat een nieuwe wereld komen zal (Leerhuis) 

 

 

Volgende viering: zaterdag 13 juli  Frank en Mieke  

 


