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Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus Christus, met Pasen 
vieren we zijn opstanding en overwinning op de dood en met 
Pinksteren, vieren we dat Jezus' Geest, Zijn begeestering overslaat 
op zijn leerlingen. 
Dat is allemaal gauw verteld. 
Eigenaardig dat Pinksteren nooit de populariteit gehaald heeft van 
bijvoorbeeld Kerstmis, en toch is het nu voor het eerst dat in het 
verhaal over Jezus Christus eindelijk vooral de leerlingen in het vizier 
komen, wij dus ook. 
Het is juist met de leerlingen dat er iets bijzonders gebeurt: ze 
verstaan elkaar en dat mag een wonder genoemd worden, maar we 
zijn er nauwelijks van onder de indruk. Want we vinden het maar heel 
gewoon dat we elkaar verstaan en inderdaad dankzij de taal kunnen 
we uitstekend met elkaar communiceren. 
In veel opzichten zijn de dieren ons mensen de baas: ze kunnen 
harder lopen, verder springen, zien veel beter, horen beter, ruiken 
beter, hebben een warm vel, noem maar op en jonge vogeltjes 
schijnen te meteen te weten of ze mogen piepen om voedsel of zich 
koest houden omdat er gevaar dreigt. 
Allemaal waar, maar onder elkaar is het toch maar een janboel: de kat 
begrijpt niets van het geblaf van een hond, de merel begrijpt zelfs niets 
van de nachtegaal; er bestaat nauwelijks enige communicatie onder 
de dieren behalve dat ze elkaar naar het leven staan. 
De menselijke baby kan niets, maar leert bijzonder snel: herkent 
meteen de stem van de moeder en er komt pas echt vaart in als hij 
begint te brabbelen. 
We verstaan elkaar en toch ook weer niet. Ouders verstaan hun 
kinderen soms niet meer, de communicatie beperkt zich tot de 
beschrijving van het zakgeld, buren of gehuwden kunnen soms alleen 
nog maar met elkaar schreeuwen. 
Dan is de vraag naar een taal die iedereen verstaat groot en hiermee 
zijn we gekomen bij datgene wat er op die eerste Pinksterdag is 
gebeurd.  
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De geest van Jezus Christus, zijn begeestering sloeg over. Hij had 
zich warm gemaakt voor Gods wereld van Liefde en goedheid, waar 
mensen elkaar verstaan zonder dat daar een woord voor nodig is. 
Zijn enthousiasme, zijn moed, zijn bekommernis maakte zich meester, 
kwam over zijn leerlingen en ze begrepen allemaal waar het om ging, 
verstonden elkaar al waren ze nog zo verschillend. 
Met Pinksteren vieren we het moment waarop dat voor het eerst 
duidelijk werd, maar daarmee was alleen nog maar het begin 
gemaakt. 

 
In de voorbij eeuwen is die Geest van Jezus Christus over miljoenen 
gekomen. 
Ze verstaan allemaal de taal van de liefde voor elkaar, vooral voor de 
minst bedeelden. En zo is het nog anders zaten we hier niet. 
De een is wat meer gegrepen dan de ander, hier en daar is de vonk 
wat uitgeblust of heeft de omvang van een nachtkaarsje. 
Pinksteren is dan ook een prima tijd om eens even na te gaan hoe het 
met onze eigen begeestering gesteld is. Verstaan we elkaar nog met 
diezelfde bekommernis om medemensen? 
We kunnen ons daarvoor inzetten, maar het is ook iets van een 
begaafdheid, gegeven van boven vooral aan degene die ervoor 
openstaat. 
Moge die Geest opnieuw over ons komen. 
In die Geest zullen we elkaar de komende tijd ontmoeten , Nel en ik 
verheugen ons er op.  
 
Cor van Vliet  

Vanuit de pastorie 

Wie had ooit kunnen kunnen denken dat ik in Alanya nog weer eens 
in een viering zou voorgaan? Want inmiddels had ik dat al enkele 
malen voor de laatste keer gedaan. Reeds had ik al eens 
waargenomen voor iemand die zich om welke reden dan ook, 
afgemeld had. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ik voor de 
allerlaatste keer zou preken in de laatste dienst hier in Alanya op 
zondag 28 januari 2018. Later werd dat verschoven naar 11 februari 
2018 in diensten in Staphorst en Rouveen, mijn eerste gemeente. 
Daar waar ik begonnen was, wilde ik ook eindigen. Aldus geschiedde, 
dacht ik. Dat lukte goed, was tot voor kort mijn veronderstelling. 
Zonder dat het mij veel moeite kostte kon ik preekverzoeken naast mij 
neerleggen. Wel was het de wens van Henny en mij nu alleen als 
kerkganger de diensten in Alanya mee te maken. Vandaar dat we een 
vakantiereis van drie weken boekten. En wat schetst onze verbazing? 
De ingeplande voorganger voor de periode half april t/m juni moest 
zich helaas afmelden wegens ziekte van de partner. Het was bij de 
NIGA bekend dat ik drie weken in Alanya zou verblijven en ik kreeg 
prompt de vraag of ik drie zondagen zou willen voorgaan en het liefst 
de hele periode. Het is een compromis geworden. Drie weken in een 
hotel en daarna nog twee weken in de pastorie en vijf zondagen 
voorgaan in de diensten. Aangezien mijn mobiliteit helaas behoorlijk 
achteruit gegaan is werd overeengekomen dat ik me alleen voor 
crisispastoraat zou inzetten. Elke week de vier ziekenhuizen 
bezoeken zou niet zo gemakkelijk uitvoerbaar zijn geweest. Opnieuw 
hebben we genoten van het verblijf in Alanya en het voorgaan in de 
diensten. Meer nog dan andere keren werd er ook door bezoekers 
muzikale medewerking verleend aan de vieringen waardoor ze een 
extra tintje kregen. Het droeg bij om de naam van God groot te maken 
en de bezoekers het gevoel te geven zich in een (h)echte 
gemeenschap te bevinden Evenals de vorige keren is de tijd 
omgevlogen. Wij gaan er vanuit dat dit absoluut de laatste keer is 
geweest om ons nog daadwerkelijk in te zetten voor de NIGA en 
spreken de wens uit dat het woord van God via de diensten nog 
jarenlang verkondigd mag worden en de vieringen tot eer van God en 
tot zegen voor velen mogen zijn. 
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Een hartelijke groet van Henny en Wim Molenaar 

 
 

Van onze adviseur 

Pinksteren, een nieuw begin. 

In tal van kerken en kringen wordt het Pinksterfeest aangeduid als de 
geboorte of het begin van de kerk. Niet zo’n gekke gedachte. 

Maar om nou terug te gaan naar het begin van de wereld, lijkt wel een 
erg grote sprong, alhoewel??? 

Wie Genesis 1 leest komt al snel de Geest van God tegen. Die broedt 
boven de oervloed iets uit, zo staat te lezen. Er komt leven in de tent, 
ja, volgens een oud wereldbeeld min of meer letterlijk. Want de ruimte 
boven het aardoppervlak werd gedacht als een soort koepeltent 
erover heen. 

Vandaar de bekende term “uitspansel”. Aan kampeerders hoef je dit 
beeld niet uit te leggen. Die snappen dat meteen. 

 

En dan, warempel, net als je zou denken: wordt de Eeuwige niet eens 
moe van al dat scheppen? Dan komt het mooiste wat Hij maken kan 
uit zijn handen: de mens. En die is er niet voor niks. De mens mag 
God helpen om het geschapene, in bijzonder al wat leeft goed te 
verzorgen en te bewaren. Maar dan moet die mens wel de wereld in 
en zich over die wereld verspreiden. God heeft tenslotte geen 
volkstuin gemaakt, maar een aarde en een hemel. Over die laatste 
ruimte hoeven we ons trouwens niet druk te maken, daar zorgt Hij zelf 
wel voor. Een hele geruststelling. 

Maar de opdracht om de aarde te gaan bewerken en bewaren kan niet 
zonder meer op menselijke instemming rekenen. Al in de eerste de 
beste tuin gaat het mis. Op zich niet zo erg, want deze tuin is de 
allereerste leerschool van het leven. En wie leert mag fouten maken, 
daar leer je zelfs het meeste van. Hoewel het hier om pittige 
levenslessen gaat, mogen de mensen op een gegeven moment op 
weg. Om te doen, waartoe ze van den beginne geroepen zijn; de 
aarde bewerken en bewaren. 

Dat gaat, maar wel met vallen en opstaan. Want het zijn en blijven 
mensen. De tuin was een leerplek, maar de mens is nooit te oud om 
te leren en ook nooit klaar met leren. Dus gaat er nogal eens het 
nodige mis. Maar God laat zijn mens niet vallen en geeft niet op, zelfs 
niet, als die mens besluit niet verder te gaan dan het dal van Sinear 
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(Genesis 11). Dat besluit neemt die mens niet alleen, nee, het plan 
om op één plek te blijven krijgt massale instemming. De enige richting 
die ze nog opwillen is omhoog: Een toren die tot in de hemel reikt. 
Waarom ze in vredesnaam in een dal beginnen??? Tja, wie het weet 
mag het me uitleggen. Handig vind ik het niet. Maar wat veel erger is 
De mens weigert opnieuw gehoor te geven aan zijn roeping om de 
wereld in te gaan en de gehele aarde te bewonen, niet een paar 
volkstuintjes. 
Het is al de derde keer, dat de mens weigert om mens te zijn naar 
Gods bedoeling. Maar gelukkig beschikt God naast eindeloos geduld 
ook over een flinke dosis humor. Hij verwart hun taal en al dat 

verwarde gebabbel is tot op 
heden bekend als het verhaal 
over de toren van Babel. 
Wat God ermee bereikt is dat 
de mensen elkaar van dichtbij 
even niet meer zo leuk vinden 
en zich verspreiden over de 
aarde. Dat kan ook best, plek 
zat. Wat Hij ook bereikt is, dat 
een belangrijk deel van de 

opdracht die Hij van den beginne aan de mens gaf nu eindelijk wordt 
vervuld. De aarde zelf wordt vervuld. Van mensen en, zo mag je ook 
gerust zeggen, liever nog zingen: De aarde wordt vervuld van 
goddelijk geduld en goddelijk beleid. 

 

Eeuwen later horen we een ander verhaal. Daarin weten mensen 
vanuit alle hoeken en gaten van de wereld elkaar te vinden in 
Jeruzalem. En hoewel ze alle mogelijke talen spreken is er één taal 
waarmee ze elkaar verstaan en opnieuw wordt gezegd dat de Geest 
van God hier werkzaam is. Ze spreken de taal van Gods liefde en die 
verandert mensen naar God en naar elkaar toe. Het is feest, 
Pinksteren. De les ervan mogen we ter harte nemen in de dagen, 
maanden en jaren erna. Die ene taal van Gods liefde leren verstaan 
en delen met elkaar. Onze dichtbije en onze verre naaste knappen 
ervan op en wijzelf ook. Mag ik dat iedereen toewensen? Ik doe het 
gewoon! 

Ko Brevet. 

Adviseur NIGA 
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Kerkelijke feesten zijn bij uitstek gelegenheden om ervan te zingen. 

Een mooi lied van Huub Oosterhuis gaat over een nieuw begin. 

Het is lied 686 uit het Nieuwe Liedboek. Ik druk couplet 1 en 3 maar 
eens af in dit blad. Hopelijk doet de tekst u/jou goed! 

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt 

in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid 

De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. 

De Geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God 

Dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood 

opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt 

Kom Schepper Geest. Voltooi wat Gij begonnen zijt 

 
Van de penningmeester 

Ook het afgelopen jaar werden wij als Niga regelmatig verblijdt met 
giften.Wij zijn daar enorm dankbaar voor, het helpt ons om ons werk 
hier in Alanya te kunnen doen. Alleen verzoeken wij u om uw email 
adres te vermelden zodat wij weten wie wij moeten bedanken. 
 
Bankrekening NIGA:NL82INGB0755199707 t.n.v. Ernst H.F. Meijer, o.v.v. 
bijdrage NIGA en uw naam en adres. 
 
Belastingaftrek voor uw gift gewenst? 
 
Stort dan uw bijdrage via rek. nr. NL76INGB0004989205 van Stichting 
Vrienden van de NIGA, o.v.v.  uw naam en adres. 

 

Ontmoeting. 

We koesteren de herinneringen aan de vakantie in Turkije. 
We namen deel aan de kerkdiensten van 5 en 12 mei. 
We werden hartelijk ontvangen door een woord, een lied, een hand op je 
schouder. Het voelde als een thuis in een gemeenschap waar we deel aan 
nemen in onze kerkgemeenschap in Kollum in Friesland. 
Hartverwarmend. 
 
Hartelijk dank, 
Meindert en Jellie Krook. 
 

 
 

 
www.niga-turkije.nl 

 


