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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
Voor zover op dit ogenblik bekend kunnen we ook deze maand (nog) 
geen reguliere of beperkte diensten houden. Tijdens de dienst zijn 
alleen de predikant, de dienstdoende ambtsdragers, de koster en 
degene die de muziek verzorgt, aanwezig. 
Elke zondag wordt er een dienst uitgezonden via de kerkomroep.  
U kunt de kerkomroep van onze gemeente vinden onder  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21391  of via de link op  
de website van onze kerk. 
 
   2 mei :  10.00 uur: Mevrouw Kleinjan; Maasdam 
 Collecten: Diaconie, Onderhoud, Zending 
 
   9 mei: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; ’s Gravenpolder. Viering H.A. 
 Collecten: Voedselbank, Kerk, Onderhoud, Diaconie 
 
 13 mei: HEMELVAART. 10.00 uur: Ds. J. Smink; Zierikzee 
 Collecten: Kerk, Onderhoud en Zending 
 
 16 mei: 10.00 uur: Ds. W. Lolkema; Woensdrecht 
 Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie 
 
 23 mei: PINKSTEREN. 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 Collecten: Project Moldavië, Onderhoud en Diaconie 
 
 30 mei: 10.00 uur: Ds. S.J. van der Hauw; Noord Gouwe 
 Collecten: Diaconie, Onderhoud en Zending 
 
  6  juni: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht 
 Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie 
 
DIGITAAL COLLECTEREN 
Op de website vindt u de betaallinks en QR codes voor de 
verschillende collectedoelen. De snelkoppeling naar de pagina is: 
https://anna-
jacobapolder.protestantsekerk.net/default.aspx?llntEntityld=195384 
U kunt altijd ook zelf storten op de rekeningen van kerk en zending. 
Met vermelding van bestemming 
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester. 
 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21391
https://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/default.aspx?llntEntityld=195384
https://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/default.aspx?llntEntityld=195384
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KERKBLAD 
 
Kopij voor het juni nummer ontvang ik graag uiterlijk vrijdag 28 mei. 
Met hartelijke groet,    Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
Kerkdiensten met kerkgangers                                                           

Bij het inleveren van deze kopij is op de persconferentie van dinsdag 

20 april jl.  gesproken over verruiming van beperkingen. O.a. einde 

van de avondklok, 2 bezoekers per dag thuis, en, onder strikte 

voorwaarden, weer terrassen open. Het aantal gevaccineerden 

neemt ook behoorlijk toe. Daarbij kwam het bericht dat kerken weer 

30 plaatsen (of 10 % van het aantal plaatsen bij meer dan 300) 

mogen vullen met kerkgangers. Wat zij overigens al langer mochten,  

wat althans die 30 betreft. Tegelijkertijd luidden afgelopen weekend  

ziekenhuisbesturen in Noord Brabant de noodklok. Ic’s liggen te vol. 

Men wordt overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Reguliere zorg 

is afgeschaald.  Men vreest het scenario van code zwart.  Het is 

verwarrend allemaal. Het moment van toelaten van kerkgangers 

komt gelukkig wel steeds dichterbij. Maar voor dit moment heeft de 

kerkenraad daar nog niet toe besloten. Zodra het weer anders kan 

wordt u daarover bijtijds geïnformeerd. Kortom:  Kerkdiensten nu 

nog enkel on-line, maar hopelijk zal dat niet al te lang meer zijn.   

Hemelvaart.                                                                                           

Hij kreeg lachers op zijn hand toen Nikita Chroetsjov (een 

communistisch Sovjetleider in de 60er jaren van de vorige eeuw) zei 

dat Youri Gagarin (Sovjet astronaut en eerste mens in de ruimte) 

God niet had gezien tijdens zijn vlucht door de ruimte. De boodschap 

is duidelijk: God bestaat niet en evenmin de hemel.  Een gelovige 

merkte nog wel snedig op dat Gagarin in het heelal zijn helm dan 

maar even had moeten afzetten. Dan zou hij God vast en zeker zijn 

tegengekomen. Maar het neemt niet weg dat van alle christelijke 

feestdagen Hemelvaart het minst bekend zal zijn. Misschien dat de 

naam nog wel doet vermoeden dat deze dag te maken moet hebben 

met Jezus opgang naar de hemel. Maar wat moet men zich  daarbij 

voorstellen? Toch geen lancering van Jezus? En wat betekent deze 

dag?  
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Het is opmerkelijk dat van de vier evangelisten alleen Lucas spreekt 

over het heengaan van Jezus terwijl hij de leerlingen zegent, en 

wordt opgenomen in de hemel.  Eén regel wijdt Lucas hieraan in zijn 

evangelie. Zijn tweede boek , Handelingen, opent hij met meer 

woorden over de opname van Jezus in de hemel. Jezus wordt voor 

de ogen van de leerlingen omhoog geheven en opgenomen in een 

wolk , zodat ze Hem niet meer zien.  

Nu heeft Lucas dit niet opgeschreven zodat wij ons een voorstelling 

kunnen maken van Jezus vertrek van de aarde. De evangelist is 

geen fotograaf met een fototoestel om de nek om voor ons  

spectaculaire plaatsjes te kunnen schieten. Lucas wil ons met deze 

beelden niet tonen hoe het precies is gebeurd. Maar wel vertellen 

deze beelden wat het betekent dat Jezus voor de ogen van zijn 

leerlingen is heengegaan. Niet hoe of wat precies is gebeurd is van 

belang, maar wel wat het betékent dat Jezus plaats heeft gekregen 

aan de rechterhand van de Vader in de hemel. En dat is eigenlijk 

nog te weinig gezegd. Het gaat om die betekenis voor óns.  Wij die 

met de leerlingen Hem hebben zien worden opgenomen in de wolk 

van Gods verborgen aanwezigheid. Over die wolk kun je lezen in 

o.a. Exodus 24 ; 15 -18. Daar gaat Mozes in de wolk om de woorden 

van God te ontvangen en die mee te nemen naar het volk. Lucas 

vertelt  over Jezus die in de wolk gaat die tegelijkertijd God verbergt 

als teken is van Zijn  aanwezigheid. Jezus gaat, als een tweede 

Mozes, die wolk in  om de woorden van God naar het volk te 

brengen. Dat gebeurt als Zijn Geest op het Pinksterfeest de 

leerlingen vervult. En zij getuigen worden van de woorden van God. 

Zoals die woorden het meest nadrukkelijk tot ons zijn gekomen in de 

weg van Jezus Christus:  De Gekruisigde die door God tot Koning is 

verheven.  

Daarover gaat Hemelvaart. Over Hem die door God  tot Koning is 

verheven. Jezus regeert.  En, terwijl Hij ons verlaat, zegent Hij ons. 

Om voorgoed bij ons te zijn. Met het blote oog zie je niets dan 

blauwe lucht. Maar met de ogen van het geloof des te meer. Je 

verstand staat er bij stil. Maar je hart wordt erbij vervuld en je mond 

gaat er van zingen.  
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Nee, we hebben de ruimtevaart niet nodig om iets te zeggen over 

Jezus Hemelvaart.  Wat zou de ruimtevaart ons kunnen vertellen 

over koning Jezus, die opvarend  ten hemel ons zegenend in de 

ruimte van Gods Nabijheid zet? De ruimte vol van Gods beloften. 

Zoals de belofte dat wij Hem mogen ontvangen, die zijn koningschap 

wil uitoefenen in ons en door ons.  

Er is een schilderij waarop de leerlingen naar de hemel staren. Hoe 

nu verder? Bij hen staan twee mannen in witte gewaden (de mannen 

uit Hand. 1: 10) die de leerlingen wijzen op de voetstappen van 

Jezus op deze aarde. Het beeld is duidelijk: Hoe nu verder? Volg die 

voetstappen! Er is Zijn weg te gaan!  Ook in deze tijd waarin veel 

nog anders of minder is. Ook dan geldt zijn belofte dat, al heeft Hij 

ons verlaten, Hij ons nooit alleen laat.  Daarvan vertelt Hemelvaart. 

En evenzo het Pinksterfeest. Gezegende dagen toegewenst. 

Heilig Avondmaal.                                                                                              

In de kerkdienst van 9 mei zal het heilig Avondmaal worden gevierd. 

Voorganger is ds. Hans de Bie.  Ook dit keer zijn alleen degenen in 

de kerk aanwezig die het realiseren van de dienst mogelijk maken. 

De kerkenraad heeft overlegd of deze avondmaalsviering op deze 

wijze doorgang moest vinden.  De conclusie is dat men heeft 

besloten dat deze viering doorgaat.  Zoals dat al eerder is gebeurd  

toen er geen kerkgangers aanwezig waren. Het kan vreemd voelen 

om thuis wat brood en wijn klaar te zetten om  ‘op afstand’ 

genodigde te zijn aan de tafel van de Heer.  We mogen geloven dat 

Hij zelf Aanwezig is waar brood wordt gebroken en de wijn rondgaat. 

De kerkenraad wil u de mogelijkheid om dit sacrament thuis  mee te 

vieren niet onthouden.  

Uit de gemeente                                                                          

Onverwacht moest Lauw Verwijs enkele dagen opgenomen worden 

in het ziekenhuis. Zijn klachten waren niet corona gerelateerd en 

konden gelukkig worden verholpen. Waarna hij gelukkig naar huis 

kon terugkeren. Al moet nog wel een specialist worden 

geconsulteerd.  Inmiddels is een behoorlijk aantal leden uit onze 

gemeente zelf besmet geweest met het coronavirus. De één was er 

meer ziek van dan de ander. Gelukkig was er telkens sprake van 

herstel. Hopelijk vallen de restverschijnselen ook mee. We hopen  
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dat ook in onze omgeving de cijfers van besmettingen nu blijvend 

zullen dalen. Met een positief gevolg voor het aantal 

ziekenhuisopnamen. Zonder hier verder namen te noemen weten we 

dat er bij aantal gemeenteleden toch zorg is om eigen gezondheid of 

die van een familielid. Dat allen zich gesteund mogen weten door 

oprechte aandacht van mensen en heilzame  Nabijheid van God.  

Tenslotte.                                                                                            

Een maand  met veel bijzondere dagen gaan wij tegemoet. 

Dodenherdenking op 4 mei, Bevrijdingsdag op 5 mei, Moederdag op 

9 mei,  Hemelvaartsdag op 13 mei en Pinksteren op 23 mei. Ook dit 

jaar, evenals vorig jaar,  zullen deze dagen waarschijnlijk wel  

anders worden gevierd dan  voorheen. Dat het desondanks  goede 

ne gezegende dagen zullen mogen zijn. In het licht van Lied 676,  

couplet 5: Vanuit de overkant, een land dat niemand ziet, ontvangen 

wij een kracht, de Geest die uitzicht biedt.  

U allen een hartelijke groet,     Ds. Henk van het Maalpad 

 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
20-05-1934: Mevr. J.Verhage-Wesdorp. Noordweg 15 4675 RP 
                                                                                             A.J.P. 
26-05-1929: Dhr. L. Bolier. Noordweg 26.4675 RN  A.J.P.  
  3-06-1941: Mevr. W.C. Verwijs-Quist. Eendrachtstraat 82 4675 CS 
                                                                             St. Philipsland  
We feliciteren deze jarigen, hun familie, en alle anderen die in deze 
maand jarig hopen te zijn, van harte. We wensen ze een fijne dag, 
ondanks alle beperkingen, en Gods onmisbare nabijheid in het 
nieuwe levensjaar 

 
PAASCHALLENCE  2021                                                                     
Ik vond het superleuk om de opdrachten te doen. Je liep door Anna 
Jacobapolder, maar eigenlijk ook weer niet. Het voelde alsof je echt 
Jezus volgeling was. Het was net alsof je echt door Jeruzalem liep. 
Ondertussen zat je echt in je persoon, met iedereen een eigen 
betekenis. Met een superleuke eindopdracht. En daarna wat zaaien 
als betekenis dat Jezus weer opgestaan was. Alles bloeit!                       
Ook je geloof in God mag groeien. Het ging echt over geloof. Ik zou 
het wel nog een keer doen! 

Groetjes, Annemiek Verboom 
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VANUIT DE KERKENRAAD 

Donderdag 15 april heeft de kerkenraad via teams vergaderd. 

De paas-challenge is door 6 groepjes gelopen en er waren 
enthousiaste reacties. 

We hebben met elkaar gesproken over het hervatten van de 
kerkdiensten. Vanuit de PKN en overheid is het momenteel al 
toegestaan om met 30 personen kerk te houden. De kerkenraad zou 
dit graag willen doen, maar gezien het aantal besmettingen, ook in 
onze gemeente, vindt men het niet verstandig om dit nu te doen. De 
aantallen positieven en ziekenhuisopnames zijn nog steeds erg hoog 
en we willen als kerk een juist signaal afgeven, dat we de uiterste 
voorzichtigheid in acht nemen. We blijven dus bij de onlinediensten. 

Vanuit de classis waren er weer consideraties afgegeven, ditmaal 
betreffende kerkelijk werkers die als zzp-er voor de gemeente 
zouden kunnen werken. De kerkenraad stemt in met deze 
voorstellen. 

Het abonnementsgeld voor het kerkblad wordt niet meer met een 
kwitantie gedaan, maar via een oproep in het kerkblad. Er zijn nog 
een behoorlijk aantal mensen die dit nog niet gedaan hebben. 

Alle werkgroepen die in het beleidsplan staan, zijn aangeschreven 
om hun wijzigingen aan te geven voor 1 mei, dit zal in de volgende 
vergadering besproken worden. 

Uitgebreid is er gesproken over hoe verder na het emeritaat van ds. 
van het Maalpad. Verschillende opties worden besproken, wat soms 
tot een levendige discussie leidde. Met elkaar is het zoeken naar de 
juiste weg voor onze gemeente. Gelukkig hebben we de tijd nog, dus 
kunnen en moeten er weloverwogen stappen gezet worden. We 
houden u op de hoogte als er weer vorderingen zijn te melden. 

De attentie met Pasen is goed ontvangen. 

Met elkaar delen we zorgen en vreugde uit de gemeente en 
persoonlijk. 
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We hopen volgende keer fysiek te kunnen vergaderen, maar dat is in 
afwachting van de ontwikkelingen rondom het COVID- virus. De 
vergadering staat gepland voor 20 mei. 

Dit waren enkele punten uit de vergadering, met een hartelijke groet 
vanuit de kerkenraad. 

VANUIT DE ZWO 

Van de ZWO-groep 
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 
Deze keer vragen we uw voorbede voor Noord-Kameroen, waar 
christenen in de minderheid zijn. Bewoners hebben daar te kampen 
met (de gevolgen van) de terreur van Boko Haram en 
klimaatverandering. 
 
Achtergrondinformatie. 
In Noord-Kameroen zijn christenen een minderheid tussen een 
moslim meerderheid. Men leeft in vrede samen, maar die vrede 
wordt bedreigd door aanvallen van Boko Haram. Deze terreurgroep 
is niet alleen actief in buurland Nigeria, maar ook in de grensstreek 
met Kameroen. Zij doden mensen, maar brengen ook een 
vluchtelingenstroom op gang. De toch al arme plattelandsbevolking 
in Noord-Kameroen vangt vele vluchtelingen op. Zij leven tussen 
hoop en vrees voor verdere escalatie van het conflict. 
 
Gebed. 
We bidden voor de bevolking in Noord-Kameroen. De kerkleden van 
de  Lutherse Broederkerk en hun moslimburen leven in vrede 
samen, maar voelen zich allen bedreigd door de aanvallen van Boko 
Haram in de grensstreek met Nigeria. Wij bidden dat zij in staat zijn 
die vrede te bewaren en hulp te bieden aan de nabestaanden en 
ontheemden na iedere aanval. Wij horen hoe de boeren het moeilijk 
hebben met afwisselende droogtes en overstromingen. Door de 
overstromingen in september 2020 zijn er voedseltekorten en zijn de 
voedselprijzen gestegen. Heer, zie hun nood en geef de Lutherse 
Broederkerk en anderen de mogelijkheid om hoop te bieden met 
betere landbouwmethoden. 
Wij bidden U dat de kerk in Noord-Kameroen de moed heeft om in 
woord en daad het Evangelie te delen en dat de kerk mag bijdragen 
aan vrede in een omgeving waar onrecht, corruptie en natuurrampen 



10 
 
het dagelijkse leven zo moeizaam maken. Wij bidden voor de 
eenheid van de christenen in Noord-Kameroen, zodat zij samen een 
antwoord vinden op de grote vraagstukken in hun leefomgeving. 
Amen. 
de ZWO-groep 
 
PINKSTERCOLLECTE VOOR MOLDAVIË 
 
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en  
kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo  
hard nodig hebben, is niet voorhanden. Vanwege de hoge  
werkloosheid zĳn hun kinderen in het buitenland op zoek gegaan  
naar werk. De ouderen blĳven achter en leven in afgelegen dorpen  
zonder voorzieningen dikwĳls in erbarmelĳke omstandigheden.  
Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care  
thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische 
hulpmiddelen, zoals krukken en rolstoelen, en komen op voor de 
rechten van ouderen. De kennis die men door jarenlange ervaring 
heeft opgaan, wordt gedeeld met andere organisaties in Moldavië. 
Jaarlĳks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden 
vrĳwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op 
maat. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het 
werk voor ouderen in Moldavië en andere werelddiaconale 
projecten. Helpt u mee?  
 
 
VERLANGEN 
 
GOD 
ons verlangen 
naar geborgenheid is groot 
 
leer ons 
te vertrouwen 
in de ander 
en onszelf 
 
maak ons 
van kwetsbare mensen 
tot hoekstenen          
van Uw aarde              Uit: van lieverlede mens worden 
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Kijkje bij het kind 
Het Pinksterproject heeft dit jaar de titel ‘Ik beloof 

vreugde’. Als we Gods vreugde die ons gegeven 

wordt door de Heilige Geest voelen, mag dat ons 

helemaal in beslag nemen. Dan staan we in vuur 

en vlam zoals het spreekwoord zegt. Op 

Pinkstermorgen wordt er gesproken over tongen 

van vuur op de hoofden van de discipelen, als 

teken dat zij vervuld werden met de Heilige Geest. 

Het vuur staat voor Gods aanwezigheid en zijn 

leiding. Zo lezen we in de Bijbel dat God in de vorm van een vuurkolom met 

het volk Israël mee gaat en de weg wijst. Of zoals de psalmdichter in Psalm  

zegt: “Hij hing een woord op als gordijn, en ontstak vuur om de nacht te 

verlichten.” Een vuur vol passie, vol hartstocht. God vuur geeft ons 

vreugde, dat zien we in voorspoed en geluk. Maar soms ook door onze 

tranen heen. Gods heerlijkheid is groter dan onze nood, want het is Gods 

vurig verlangen dat wij in vuur en vlam staan voor Hem. 

De projectverbeelding bestaat uit vier ‘vlammen’, waarvan de eerste tweed 

de vorm en kleur hebben van een traan. Op het aardse leven heerst pijn, 

nood en verdriet. Kunnen we ons verlaten voelen, maar Jezus bidt voor ons 

(vlam 3). Zijn liefde is groter dan ons verdriet. Hij maakt de verbinding met 

zijn Vader. Hij biedt voor ons uit liefde dat wij het volhouden, dat we hier en 

nu blijven hopen op zijn overwinning. Door de komst van de Heilige Geest 

(vlam 4) wordt ieder die in God gelooft in vuur en vlam gezet. We voelen de 

pijn en het verdriet, maar Gods liefde voor ons is groter en geeft kracht in 

ons leven om vol te houden. Gods vuur door de Heilige Geest is een vuur 

dat krachtig naar buiten straalt en zich over de 

hele wereld verspreidt. 

 

Zondag 9 mei  

Projectthema: Ga jij nu verder 

2 Koningen 2: 1-18 

De projectverbeelding is aan de buitenzijde de 

vorm van een traan en aan de binnenzijde is de 

vorm van een vlam. Elisa voelt zich verdrietig. Hij 

mist Elia. Dit is te zien in de traan, toch vult de 

Geest van God Elisa. Hij ziet hoe God Elia op 

wonderbaarlijke wijze (door een wagen van vuur) 

heeft opgehaald en opgenomen in de hemel. Dit 
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is te zien in de oranje/gele verticale baan tussen het wit aan de binnenzijde 

van de traan. Elia’s jas blijft achter, die is nu voor Elisa, die zijn opvolger 

mag zijn. Op de aarde blijven de moeilijkheden bestaan (horizontale blauwe 

lijnen), maar Elisa mag vertrouwen op Gods aanwezigheid en diens 

boodschap op de aarde doorgegeven. De oranje en witte banen vlechten 

zich door de blauwe banen heen. Gods boodschap mag door de aardse 

moeilijkheden kracht geven. Het is God die zegt: Ga jij nu verder! Laat mijn 

boodschap die Elia eerst vertelde, nu horen. 

 

Hemelvaartsdag 13 mei  

Projectthema: Ik zal met je zijn 

Johannes 16: 16-24 

De projectverbeelding bestaat aan de buitenzijde in de vorm van een traan 

die gevuld is met horizontale golven. De golven 

staan voor de eenzaamheid en het verdriet die 

de discipelen voelen. Ze worden omsloten door 

verdriet, waardoor ze alleen daar mee bezig 

lijken te zijn . ze voelen zich alleen nu Jezus 

niet meer bij hen op aarde is. De discipelen 

denken dat ze alleen als kinderen van God 

kunnen leven met Jezus in hun midden. Jezus 

belooft hen in de hemel niet de vergeten. Hij 

heeft belooft ‘Ik zal met je zijn’. Tranen van 

verdriet kunnen hier op aarde stromen, maar 

we mogen erop vertrouwen ernaar uitzien dat 

Jezus terugkomt als overwinnaar. Dan zal je 

blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen, 

want Hij zal alle tranen uitwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, 

geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij (Openbaring 

21:4). 
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Zondag 16 mei   

Projectthema: Ik beloof eeuwig leven 

Johannes 17: 1-13 

De projectverbeelding bestaat uit een rode 

vlamvorm gevuld met opstijgende trillingen 

zoals bij warmte. De trillingen zijn rood en 

oranje van kleur als teken van liefde. Jezus’ 

liefde voor de wereld maakt de verbinding 

tussen de aarde en de hemel. Jezus bidt dat 

wij het volhouden, dat we hier en nu blijven 

hopen op zijn overwinning. We kunnen 

plannen hebben, maar is zoveel dat roet in het 

eten kan gooien. Voor ons lijkt de dood een 

onverbiddelijke grens. Daarna is alles geheimzinnig, ook voor christenen, 

omdat de Bijbel daar weinig over zegt. Jezus zegt: ‘Het eeuwige leven is 

dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus 

Christus’. In de projectverbeelding zien we dat door Jezus belofte het 

verdriet en de eenzaamheid op de aarde minder zichtbaar is geworden. We 

mogen vertrouwen op God. We zijn in liefde verbonden met God en weten 

dat we voorgoed geborgen zijn bij Hem, ook na ons aardse leven. 

 
Pinksteren 23 mei  

Projectthema: Ik beloof de Heilige Geest 

Handelingen 2: 1-4, 22-24 en 37-40 

Op de Pinkstermorgen verschenen er een soort vlammen boven de 

hoofden van de discipelen, 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 is ingegeven (Handelingen 

2:1-4). De projectverbeelding van vandaag is 

een oranje vlam en verwijst naar de 

vuurtongen boven de hoofden van de 

discipelen. De vlammen samen 

overschaduwen het verdriet en de 

eenzaamheid, die zijn (bijna) niet meer 

zichtbaar. 

De binnenzijde van de vlam bestaat uit kleine 

strookjes papier die naar voren komen. 
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Daarmee laat de projectverbeelding zien dat de discipelen aangestoken 

door het vuur van de Heilige Geest, Gods boodschap verspreidden. 

Christus stuurt de Geest om mensen, ieder zo verschillend, samen te 

brengen in de kerk: één in hun Heer en Verlosser. Door de Geest wordt het 

Evangelie levens en krijgt het kracht in het hart van mensen. En die kracht 

komt naar buiten en vuurt anderen aan om Christus te zoeken en lief te 

hebben. Zo is er vreugde. 

 

 
IN VUUR EN VLAM ZET ONS DE GEEST 
 
In vuur en vlam zet ons de Geest 
gegeven op het Pinksterfeest, 
ten leven op ons uitgestort – 
hoort hoe Gods kerk geboren wordt! 
 
Wie door dit vuur wordt aangeraakt 
en uit het ongeloof ontwaakt, 
beleeft – God lof! – een ommekeer, 
de dag van de verrezen Heer. 
 
En is uw vlam haast uitgeblust, 
gij moedeloze, hier is rust! 
Al wie in eerbied voor Hem knielt    
wordt met zijn vuur opnieuw bezield. 
 
Zo waait de wind, zo blaast de Geest, 
zo laait het vuur van pinksterfeest, 
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd – 
uw naam, Heer Jezus, zij geloofd. 
 
Tekst: André F. Troost 
Uit: Zingende gezegend, lied 184   
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Uitstorting van heilige Geest 

 
 
 
 
 
 
 


