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Pinksteren 

 
 

 
(Lied 687) Uit het liedboek 

 

Wij leven van de wind die aanrukt uit den hoge...  

 

Het wonder van Pinksteren is dat er iets met ons gebeurt, iets dat wij 

niet kunnen bevatten. Wind, Geest, Adem, Vuur....  

In veel oude talen is er het woord voor wind, geest of adem gelijk.  

In het Hebreeuws is de Ruach.  

Het is de Ruach van God die in Genesis 1 over de oervloed zweefde 

en eveneens de Ruach die als een namiddagwind door de tuin van 

Eden blaast als de mens van de verboden vrucht heeft gegeten. 

Als God de mens in Genesis 2:7 levensadem in de neus blaast, staat 

er een ander woord, een woord voor blazen.  

Geest is wind, is adem....  

 

De Geest, de Adem is als een 

gave die de mens gekregen 

heeft, als levenskracht, als een 

innerlijk vuur, als inspiratie (van 

het Latijnse woord Spiritus dat 

Geest betekent).  

De adem die God ons mensen 

heeft ingeblazen, de adem die 

ons zomaar om niet wordt 

gegeven.  

Adem hebben we nodig om te leven, en adem ontvangen we als 

vanzelf, zonder er bij te hoeven nadenken.  

Inspiratie, begeestering, vurigheid.... dat brengt ons bij de strekking 

van het Pinksterfeest.  

Wij leven van de wind, van de adem die God ons inblaast, wij delen 

van het vuur dat de Heilige Geest in ons aanwakkert.  
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Van de drie grote christelijke 

feesten is het Pinksterfeest 

misschien wel het meest 

abstract.  

Er is geen lief klein kindje, 

zoals met Kerstmis.  

Geen opgestane Heer, zoals 

met Pasen.  

Maar een Geest, die niemand 

kan zien.  

De Geest, die waait als de 

wind en brandt als het vuur.  

Het klinkt prachtig, maar niet 

erg tastbaar. Toch is Pinksteren volgens mij het feest dat het dichtst 

bij ons moderne kerkmensen staat.  

Kerstmis gaat over de menswording van God, Pasen over de 

opstanding van Christus en Pinksteren gaat over onszelf. Met 

Pinksteren wordt de kerk geboren.  

We kennen allemaal het verhaal over de leerlingen die in Jeruzalem 

bij elkaar zijn en letterlijk worden aangeraakt door de Geest.  

Begeesterd worden ze, ze raken in vuur en vlam en beginnen te 

vertellen. Wat daar gebeurt is ongeveer de droom van elke dominee: 

ze vertellen en alle mensen kunnen hun verhaal verstaan, wat hun 

moedertaal ook is.  

De Geest geeft niet alleen de leerlingen te vertellen, maar ook de 

omstanders te verstaan!  

Drieduizend mensen laten zich dopen.  

Zij vormen samen de eerste christengemeenschap, zo is het ooit 

begonnen. 

Met het vuur dat in de leerlingen brandde.  

Over dat vuur, dat komt van de Geest van God, las ik een joods 

verhaal.  

Als God de aarde geschapen heeft, vindt Hij het daar zo tof, dat Hij 

er niet weg kan komen. Hij wil blijven.  

Maar na een poosje worden de engelen in de hemel ongeduldig.  

Het voelt zo kaal om de hele tijd over God te zingen terwijl Hij er niet 

is. 

Zou God op de een of andere manier tegelijkertijd op de aarde en in 

de hemel kunnen zijn?  

God bedenkt dat Hij zijn hart kan achterlaten op een hoge berg.  

Maar Gabriel is het er niet mee eens.  

Daar boven op die berg zou God maar kou vatten.  

In de diepte van de zee dan?  

Daar is het donker en God zou er voor de mensen onvindbaar zijn.  

Ineens bedenkt God een oplossing.  

Hij zou voortaan wonen in het hart van de mensen.  

Daar zou Hij zich verborgen kunnen houden.  

Als een vuurtje en als een lichtje.  

Zo woont het Vuur van Liefde in de harten van de mensen.  

Aan de buitenkant is het niet te zien en voor wie niet wil is het aan de 

binnenkant ook niet te voelen.  

Maar voor wie hoop zoekt, is het Vuur van Gods liefde altijd dichtbij.  

Het Vuur van Pinksteren zit in onszelf.  

Zo vormen wij samen een grote gemeenschap.  

Wie we ook zijn, hoe we ook geloven, waar we ook vandaan komen.  

Vanaf die eerste wonderbaarlijke preek in Jeruzalem, die preek die 

iedereen kon verstaan, heeft het Vuur van Gods Liefde zich over 

heel de wereld verspreid.  

Zo vormen wij samen de grote Wereldkerk, waar het Vuur altijd 

brandende blijft. 

 
Cor van Vliet. 
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Vanuit de pastorie 
 

Lieve allemaal, 
 
Wat jammer dat Nel en ik deze periode niet bij jullie kunnen zijn 

dat voel ik als een gemis, maar ik denk dat iedereen wel iedereen 

mist in deze Corona tijd. 

Hier in Rijnsburg kan ik niet optimaal mijn werk doen voor de NIGA. 

De ziekenhuisbezoekjes zijn er niet, de pastorale bezoekjes bij u aan 

huis ook niet. 

Maar en dat is het ergste wat mij aan mijn hart ligt, de kerkdiensten 

ook niet. 

Ik probeer toch via mijn video overdenkingen u/jullie een beetje nabij 

te zijn. 

Ik hoop dat ik u/jullie weer snel mag ontmoeten als alles weer een 

beetje normaal is. 

Hou elkaar in de gaten, bel elkaar, stuur mails of berichten om elkaar 

steun te bieden. 

Vanuit de Pastorie in Rijnsburg groet ik u/ jullie allen ook namens Nel 

natuurlijk. 

 
Cor 
 

cor@corvanvliet.nl    +31680116661 
 
Deze overdenkingen kunt u 
vinden op onze website 
www.niga-turkije.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Geest 
 
Nog voor alles was 
zelfs geen begin 
Geest aanwezig 
zwevend over het water 
toen er orde 
in de chaos kwam 
het lichtwoord 
klonk 
 
Geest 
nog voor ik bestond 
wist van mijn bestaan 
elke dag 
die kracht voelen 
vuur dragen 
en overdragen 
 
Geest altijd aanwezig 
ook als ik afwezig ben 
of levenloos 
beadem mij 
 
 
Cor van Vliet 

 

 

 

 

mailto:cor@corvanvliet.nl
http://www.niga-turkije.nl/
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Wij luiden de nood(kerk)klok. 

 

In de laatste kerngroep vergadering zijn de financiële resultaten van 

onze gemeente besproken. Het ging hier over het afgelopen jaar 

2019. Het resultaat was € 419.- negatief en de begroting voor 2020 

geeft een tekort aan van ongeveer € 2000,-.  

Ook in onze gemeente zet de vergrijzing door. Er was een 

overlijdensgeval en om gezondheidsredenen zijn er diverse 

gemeenteleden die hun woning hebben verkocht en weer naar 

Nederland zijn vertrokken. En de aanwas van nieuwe leden is zeer 

sporadisch. Een reden om de nood(kerk)klok te luiden. Ook in 

Nederland is er jaarlijks de actie Kerkbalans, waarin gevraagd wordt 

om een verhoging van de kerkelijke bijdrage. Daarom neem ik de 

vrijheid om u te vragen indien het mogelijk is uw bijdrage of donatie 

met 10% te verhogen. We willen toch allemaal dat onze kerk in 

Alanya blijft voortbestaan? 

 

 

 

 

Van onze gemeenteleden 

 
DE ZORGZAME SAMENLEVING – OOK HIER 

8 april, Mahmutlar 

Gisteren waren wij getuige van een indrukwekkend voorbeeld van 

hoe de mensen hier elkaar helpen. Een kleine twee weken geleden 

was er brand in één van de appartementen in ons gebouw. Het hele 

appartement was een geblakerde ruïne. Gelukkig was er niemand 

gewond. De bewoners, een moeder met vier kinderen, waarvan één 

meervoudig gehandicapt, konden snel naar buiten. Maar ze hadden 

niets meer….. 

En toen begon het. Binnen twee dagen was er een woonplek voor 

het gezin gevonden, via de Belediye(gemeente red.). Diezelfde 

Belediye heeft het hele appartement weer bewoonbaar gemaakt, 

met stukadoors, schilders, nieuwe ramen en deuren. Via de school 

van de kinderen is er een oproep uitgegaan naar ouders om te 

helpen bij het herinrichten. Gisteren was er een constante stroom 

van mensen die kwamen met dozen en tassen vol met spullen, 
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etenswaar en andere zaken, zoals nieuwe meubels, linnengoed, 

matrassen, tapijten, gordijnen, enzovoorts. Een nieuwe koelkast en 

kookplaat en gas om op te koken. Al met al eigenlijk zelfs veel te 

veel, maar dat komt wel weer terecht. Ook werd er geld gegeven 

zodat ze weer verder kunnen. Het was echt een indrukwekkende 

ervaring hoe dit allemaal ging.  

We hebben als buitenlanders misschien niet altijd in de gaten op wat 

voor manier de mensen hier voor elkaar zorgen, maar ze doen het 

dus wel en niet zo’n klein beetje ook. Naastenliefde is voor ons 

Europeanen (hopelijk) een vanzelfsprekend iets, maar hier leeft dat 

zeker ook. Daar zijn wij heel blij om. Het maakt het wonen in Turkije 

nog meer de moeite waard. En het is voor de NIGA een aansporing 

om te blijven doen wat we al (met onze bescheiden middelen) doen.  

Begrijp ons goed, dit is geen oproep aan jullie om ook nog wat voor 

hen te doen, want dat is allemaal al gedaan. Maar we willen deze 

ervaring gewoon met jullie delen als een mooi voorbeeld van hoe het 

kan (en moet). 

 

Kees en Gerard 

 

 

 
Bemoediging in een donkere tijd 

 

Gemaakt door mijn dochter Petra!  (van de stroopwafels) 

 met groet aan allen, Nank Sein- Kaspers te Ermelo 

 
www.niga-turkije.nl 

http://www.niga-turkije.nl/

