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ADVENTSKERK	
Pinksterzondag	31	mei	2020		
Leesviering	

		
Thema:	“Pinksteren	vieren	in	een	maand	van	75	jaar	vrijheid”	
	

	
	
	
	

Bemoediging	en	groet			
	
Onze	hulp	is	in	de	naam	van	de	Eeuwige	
die	hemel	en	aarde	heeft	gemaakt	
die	niet	loslaat	het	werk	dat	zijn	hand	begon	
	
Genade	zij	u	en	vrede	
van	God	die	het	leven	wekt	
en	van	de	mensenzoon	
door	de	heilige	geest	
	
	
	

Lied	van	troost	
	
Een	schoot	van	ontferming	is	onze	God	
Hij	heeft	ons	gezocht	en	gezien	
zoals	de	opgaande	zon	aan	de	hemel.	
Hij	is	ons	verschenen	
toen	wij	in	duisternis	waren	
in	schaduw	van	dood.	
Hij	zal	onze	voeten	richten	
op	de	weg	van	de	vrede	
	
	
	

Gebed	voor	de	wereld			
	
Geest	van	liefde,	god	van	leven.		
	
Tot	u	keren	wij	ons	op	deze	Pinksterdag.	Om	op	verhaal	 te	komen.	
Om	woorden	te	vinden	die	in	ons	de	zin	wekken	voor	de	waarde	van	
het	leven.	Wees	ons	nabij	met	uw	Geest.		
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Wees	 met	 de	 wereld	 waartoe	 wij	 behoren	 en	 met	 de	 mensen	 die	
erop	 wonen.	 Met	 de	 mensen	 in	 de	 zorg	 om	 wie	 we	 bezorgd	 zijn.	
Mensen	die	met	inzet	van	hun	leven	aan	bedden	staan	van	anderen.	
Wees	 met	 de	 nabestaanden	 van	 hen	 die	 overleden	 zijn	 in	 deze	
crisistijd.	Wees	met	een	ieder	die	rouw	draagt	of	verdrietig	is	of	geen	
toekomst	 ziet.	 Wees	 met	 de	 eenzamen	 en	 de	 zieken.	 Wees	 met	
mensen	 die	 te	 horen	 hebben	 gekregen	 dat	 hun	 tijd	 van	 	 leven	
begrensd	 is.	 Geef	 hen	 en	 ons	 vertrouwen	 en	 aandacht	 voor	 de	
wonderen	van	alledag.		
	
Zo	bidden	wij	u	vanuit	de	Geest	van	Jezus.		
	
	

Orgelspel:	“Komm,	heiliger	Geest”	
	
Reinier	 Korver	 speelt	 in	 de	 Brabantse	 Sint	 Petrus	 Bandenkerk	 een	
orgelbewerking	van	Dietrich	Buxtehude	(1637-1707):	“Komm,	heiliger	
Geist”	(tekst	van	Maarten	Luther)	
	

https://www.youtube.com/watch?v=wO2HpDLYBAg	
	
	
	

Thema	van	de	dienst	
	
Je	zou	het	bijna	vergeten	in	deze	tijd	van	crisis,	maar	dit	jaar	vieren	
we	 75	 jaar	 vrijheid.	 In	 deze	meimaand	waarin	 we	 ook	 Pinksteren	
vieren	wil	 ik	dat	thema	graag	verbinden	met	de	geest	van	dat	oude	
kerkelijke	 feest,	 dat	 de	 Paascyclus	 afsluit.	 Met	 Pasen	 herdenkt	 het	
Joodse	 volk	 de	 bevrijding	 uit	 Egypte.	 Met	 Pinksteren,	 hun	
Wekenfeest,	herdenkem	de	 Joden	vanouds	de	gave	van	de	Tora	op	
de	 berg	 Sinaï.	 Dat	 klinkt	 ook	 door	 in	 de	 volgende	woorden	 die	 de	
apostel	Paulus	schreef	over	de	Geest.	
	
	
	

Schriftlezing:		2	Korintiërs	3:17-18	
	
	“Waar	 de	 Geest	 van	 de	Heer	is,	 daar	 is	 vrijheid.	Wij	 allen	 die	 met	
onbedekt	 gezicht	 de	 luister	 van	de	Heer	aanschouwen,	 zullen	meer	
en	 meer	 door	 de	 Geest	 van	 de	Heer	naar	 de	 luister	 van	 dat	 beeld	
worden	veranderd.”			
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Overdenking			
	
Lieve	mensen,		
	
waar	 de	 geest	 van	 de	 Heer	 is,	 daar	 is	 vrijheid,	 zo	 lezen	wij	 bij	 de	
apostel	 Paulus.	 Een	 beroemd	 woord,	 dat	 vaak	 wordt	 geciteerd,	
vooral	ook	in	vrijzinnige	kring.	Wat	betekent	het?		
	

⌘	
	
Kurios	 is	 het	 Griekse	 woord	 voor	 ‘heer’,	 dat	 ten	 onrechte	 wel	 op	
piëtische	 wijze	 wordt	 verstaan.	 Denk	 aan	 de	 uitdrukking	 ‘de	 Here	
Jezus’.	Dat	gaat	echter	geheel	in	tegen	de	oorspronkelijke	betekenis	
van	het	woord.	Kurios	was	van	oorsprong	een	politiek	begrip.	‘Heer’	
was	 –	 net	 als	 ‘zoon	 van	 God’	 –	 een	 aanduiding	 voor	 de	 keizer.	 De	
hoogste	man	van	het	Romeinse	Rijk	werd	gezien	als	godenzoon,	als	
middelaar	 tussen	 hemel	 en	 aarde.	 De	 Romeinen	 hadden	 die	
zienswijze	 overgenomen	 van	 de	 Perzen	 en	 de	 Egyptenaren.	 Dat	
Jezus	 ‘heer’	 en	 ‘zoon	 van	 God’	 werd	 genoemd	 door	 de	 eerste	
christenen	had	dus	een	heel	speicale	betekenis.	Het	betekende	dat	ze	
hun	 nek	 uitstaken.	Want	 het	was	 heel	 gedurfd	 om	 een	 geweldloze	
rabbi,	 die	 door	 de	 Romeinen	 was	 terechtgesteld,	 koning	 van	 de	
wereld	te	noemen.	Jezus	‘Heer’	noemen	was	een	daad	van	verzet.	
	

⌘	
	
En	nu	zegt	Paulus:	‘Waar	de	geest	van	de	heer	is,	daar	is	vrijheid.’	Hij	
bedoelt	niet	de	keizer,	maar	de	man	van	Nazareth.	Deze	mens,	Jezus,	
is	 volgens	 Paulus	 de	 focus,	 de	 bril	waarmee	we	 de	wereld	moeten	
bezien.	Hij	 is	het	perspectief	dat	de	hemel	ons	aanreikt.	Want	waar	
zijn	geest	is,	daar	is	vrijheid.		
	

⌘	
	
De	 vrijheid	 van	 Jeshua	was	 een	 heel	 bijzondere.	 Rabbi	 Jeshua	 had	
niets	met	schriftgeleerden	die	de	letter	van	de	wet	handhaafden	en	
een	 omheining	 van	 geboden	 om	 de	 thora	 bouwden.	 Nee,	 die	
vreemde	 jonge	man	uit	Nazareth	wilde	doordringen	 tot	 de	diepste	
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diepte	 van	 de	 thora,	 en	 zo	 ook	 tot	 God.	 Die	 diepste	 diepte	 was	
volgens	hem	de	verantwoordelijkheid.	De	verantwoordelijkheid	van	
mensen	voor	elkaar.	 ‘Heb	 je	naaste	 lief	 als	 jezelf,’	 zo	vatte	hij	Gods	
wil	eenvoudig	samen.	
	

⌘	
	
Wij	 mensen,	 zo	 leert	 Jeshua,	 zijn	 beelddragers	 van	 God.	 We	 zijn	
reflecties,	 spiegelbeelden	 van	 het	 allerhoogste.	 Ons	 spreken	 en	
handelen	mag	daarop	een	ant-woord	zijn.	We	mogen	reageren	op	de	
roep	 der	 vrijheid	 opgetekend	 in	 Gods	 mensenboek,	 de	 thora.	 Dat	
boek	begint	met	de	 schepping	van	de	mens	en	 loopt	uit	op	de	 tien	
geboden.		

⌘	
	
Die	 tien	 woorden	 beginnen	 met	 een	 pleidooi	 om	 Egypte	 niet	 te	
vergeten:	de	onderdrukking	door	farao,	die	zichzelf	hoger	achtte	dan	
andere	mensen.	Nooit	meer	onderdrukkig,	zo	is	de	leus	van	de	thora!	
Gedenk	de	bevrijding	uit	Egypte.	
	

⌘	
	
Ja,	 vrijheid	 is	 volgens	de	Bijbel	het	 doel	 van	het	menselijk	bestaan.	
Goden	 die	 mensen	 knechten	 zijn	 geen	 goden.	 Het	 zijn	 afgoden.	
Kapitaal,	 techniek,	 macht.	 Het	 zijn	 de	 idolen	 van	 onze	 tijd.	 Op	
zichzelf	 is	 er	 niets	 mis	met	macht,	 techniek	 of	 geld.	 Maar	 het	 zijn	
middelen.	Middelen	tot	een	hoger	doel.	Zodra	macht	een	doel	op	zich	
wordt,	gaat	het	 fout.	Machten	moeten	dienstbaar	blijven.	Ze	mogen	
mensen	 niet	 overheersen.	 Ze	 moeten	 ruimte	 scheppen	 voor	
iedereen,	 en	 niet	 alleen	 voor	 een	 kleine	 elite,	 een	 bepaald	 ras	 of	
werelddeel.		
	

⌘	
	
Vrijheid	is	volgens	de	Bijbel	het	doel	waaraan	we	moeten	werken.	En	
vrijheid	 kan	 niet	 zonder	 verantwoordelijkheid.	 In	 onze	 liberale	
samenleving	 worden	 vrijheid	 en	 verantwoorde-lijkheid	 nog	 wel	
eens	tegenover	elkaar	gezet.	Zo	wordt	er	gezegd	dat	er	mensen	zijn	
die	 gek	 zijn	 op	 vrijheid,	 en	 mensen	 die	 verantwoordelijkheid	 het	
belangrijkst	vinden.	Maar	vrijheid	en	verantwoordelijkheid	kunnen	
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niet	 zonder	 elkaar.	 Ze	 hebben	 elkaar	 nodig	 om	 tot	 hun	 recht	 te	
komen.	 ‘De	grens	van	mijn	vrijheid	is	de	vrijheid	van	een	ander,’	zo	
schreef	 een	 filosoof.	 Jezus	 heeft	 iets	 dergelijks	 gezegd:	 ‘Behandel	
mensen	zoals	jij	door	hen	behandeld	wilt	worden.’		
	

⌘	
	
Vrijheid	 zonder	 verantwoordelijkheid	 is	 leeg	 en	 goedkoop.	 Het	 is	
een	 ideaal	 dat	 de	 naam	 ‘vrijheid’	 eigenlijk	 niet	 verdient.	 In	
Nederland	hebben	we	een	groepering	die	zich	‘Partij	van	de	Vrijheid’	
noemt.	 Terwijl	 die	 partij	 bepaalde	 bevolkingsgroepen	 verdacht	
maakt.	Is	zo’n	partij	de	naam	vrijheid	wel	waard?		
	

⌘	
	
Is	vrijheid	is	niet	pas	vrijheid	als	we	niet	alleen	onze	vrijheid,	maar	
ook	die	van	anderen	respecteren	en	behoeden?	Ja,	er	is	geen	grotere	
verantwoordelijkheid	dan	bereid	zijn	om	 je	 leven	 te	geven	voor	de	
vrijheid	van	een	ander.	In	de	oorlog	waren	er	zulke	mensen.	In	deze	
maand	van	75	jaar	vrijheid	hebben	we	ze	herdacht.	 ‘Niemand	heeft	
groter	liefde	dan	wie	zijn	leven	geeft	voor	zijn	vrienden,	zegt	Jezus.		
	

⌘	
	
Ja,	vrijheid	 in	de	Bijbel	sluit	verantwoordelijkheid	niet	uit,	maar	 in.	
En	 op	 dezelfde	 wijze	 kan	 ook	 verantwoordelijkheid	 niet	 zonder	
vrijheid.	Een	eenvoudige	denkoefening	maakt	dat	duidelijk.	Probeer	
je	 verantwoordelijkheid	maar	 eens	voor	 te	 stellen	zonder	 vrije	wil.	
Dan	 krijg	 je	 de	 verantwoordelijkheid	 die	 van	 mensen	 wordt	
gevraagd	 in	 dictaturen.	 Nee,	 je	 kunt	 mensen	 niet	 dwingen	 om	
verantwoordelijk	 te	 zijn.	 Want	 in	 diepste	 zin	 is	
verantwoordelijkheid	wat	het	begrip	zegt:	antwoord.	Een	antwoord	
op	de	 roepstem	van	het	 geweten,	 of	 zoals	de	Bijbel	het	noemt:	het	
woord	van	God.		

⌘	
	
Dat	woord	is	Jezus,	zo	leert	het	evangelie.	Zijn	geest	is	Gods	stem	die	
klinkt	 in	 de	 wereld.	 Een	 stem	 die	 wordt	 gehoord	 en	 beantwoord	
door	 velen.	 Niet	 alleen	 christenen.	 De	 Indiase	 activist	 Mahatma	
Gandhi	is	daarvan	een	sprekend	voorbeeld.	Ja,	elk	mensenkind	mag	
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zich	door	 Jeshua’s	geest	–	 ‘de	geest	van	de	heer’	–	 laten	 inspireren.	
De	 vrijheid	waartoe	 Jezus	 uitnodigt,	 is	 een	 vrijheid	 voor	 iedereen.	
Het	is	de	vrijheid	waar	in	de	oorlog	voor	werd	gevochten.	Het	is	de	
vrijheid	waarvoor	Martin	Luther	King	na	de	oorlog	streed.	Het	is	de	
vrijheid	 waar	 ook	 wij	 voor	 mogen	 vechten	 in	 onze	 eigen	 tijd	 en	
cultuur.	

⌘	
	
En	 dat	 doen	 we.	 Anno	 2020.	 Samen	 strijden	 wij	 tegen	 het	 virus.	
Hoewel	 we	 als	 Nederlanders	 vrije	 vogels	 zijn	 tonen	 we	 onze	
verantwoordelijkheid.	De	saamhorigheid	in	ons	land	is	ongekend.	De	
collectieve	dreiging	haalt	het	beste	in	ons	naar	boven.	Daar	is	al	veel	
over	gezegd	en	ik	zal	daar	verder	niets	aan	toevoegen.	
	

⌘	
	
Op	 deze	 bijzondere	 Pinksterdag,	 die	 in	 het	 licht	 staat	 van	 75	 jaar	
vrijheid,	wil	ik	iets	anders	zeggen.	Namelijk	dat	het	zo	mooi	zou	zijn	
als	we	op	dit	 feest	van	de	vrijheid	ook	zouden	nadenken	over	onze	
verantwoordelijkheid.	 Niet	 alleen	 de	 verantwoordelijkheid	 voor	
elkaar,	 maar	 ook	 die	 voor	 anderen	 –	 buiten	 onze	 grenzen.	 Voor	
mensen	in	vluchtelingenkampen	aan	de	rand	van	Europa.	Kinderen	
en	 volwassenen	 in	 erbarmelijke	 omstandigheden.	 Op	 zoek	 naar	
vrijheid.	Hoe	ernstig	moet	je	situatie	zijn,	als	je	dat	er	voor	over	hebt.		
	

⌘	
	
Er	is	een	hartverwarmende	saamhorigheid	ontstaan	in	ons	land.	Hoe	
mooi	 zou	het	 zijn	als	we	die	 solidariteit	 zouden	kunnen	uitbreiden	
naar	deze	ontheemden	aan	de	poorten	en	muren	van	ons	continent?	
In	 de	 afgelopen	 maand	 werden	 er	 meer	 dan	 honderd	
vluchtelingenkinderen	 overgevlogen	 naar	 Duitsland.	 Ook	 andere	
Europese	 landen	 zoals	 Ierland,	 Luxemburg,	 Frankrijk,	 Portugal,	
Finland	 en	 Kroatië	 hebben	 gehoor	 gegeven	 aan	 de	 oproep	 van	
Griekenland	 om	 een	 aantal	 van	 de	 vluchtelingenkinderen	 op	 te	
nemen.	Alleen	Nederland	wenst	niet	mee	te	doen.	Het	ontduikt	zijn	
verantwoordelijkheid.	Het	schaart	zich	daarmee	bij	een	bedenkelijke	
groep	 landen	 waar	 men	 het	 niet	 zo	 nauw	 neemt	 met	 de	
mensenrechten.	Landen	zoals	Polen	en	Hongarije.	Ons	kabinet	voelt	
waarschijnlijk	de	hete	adem	in	de	nek	van	anti-immigratie-partijen	
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en	wil	deze	kwestie	over	de	verkiezingen	heen	 tillen.	Maar	dat	dat	
gebeurt	 moet	 wel	 gezegd	 worden	 op	 dit	 feest.	 Dit	 feest	 van	
Pinksteren.	Dit	feest	ook	van	75	jaar	vrijheid.	Anders	is	onze	lofzang	
op	geestkracht	en	vrijheid	goedkoop.	Laten	we	hopen	en	bidden	dat	
ook	onze	overheid	haar	verantwoordelijkheid	zal	nemen.	Zoals	ook	
Nederlandse	 gemeenten	 dat	 al	 hebben	 gedaan	 die	 zich	 bereid	
hebben	verklaard	om	deze	kinderen	op	te	nemen.		
	

⌘	
	
Vrijheid	is	de	kern.	Ik	zal	jullie	vrij	maken,	zegt	Jezus,	als	jullie	leven	
vanuit	mijn	geest.	Amen.	
	
	
	

Gebed	–	Stilte	
	
	

Goede	God,	stem	in	ons	hart,		
woord	onder	mensen,	
wij	danken	u	voor	75	jaar	vrijheid.	
	
Laat	ons	niet	de	mensen	vergeten	die	in	die	75	jaar		
wel	oorlog	hebben	gekend	en	kennen.	
Laat	ons	niet	vergeten,	maar	gedenken.	
	
Bevrijd	ons	van	alles	wat	ons	onderdrukt,		
de	druk	van	het	steeds	meer	willen	en	nooit	genoeg	hebben.	
de	druk	van	de	angst	en	de	machteloosheid,	
de	druk	van	techniek	en	kapitaal,	
de	druk	van	nationalisme	en	eigenwaan.		
	
Schenk	ons	uw	heilige	geest	van	liefde,	
Die	ons	vrijmaakt	en	behoudt	voor	verdrukking.	
	
Maak	ons	vrij	om	te	handelen	vanuit	ons	hart.	
Maak	ons	bereid	om	te	leven.	
	
	
Laten	we	stil	worden...	
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Onze	Vader			
	
Onze	Vader,	die	in	de	hemel	zijt,	
uw	naam	worde	geheiligd,	
uw	koninkrijk	kome,	
uw	wil	geschiede,		
zoals	in	den	hemel,		
zo	ook	op	de	aarde.	
	
Geef	ons	heden	ons	dagelijks	brood.	
En	vergeef	ons	onze	schulden,		
gelijk	ook	wij	vergeven	onze	schuldenaren.	
En	leid	ons	niet	in	verzoeking,		
maar	verlos	ons	van	het	kwaad.		
	
Want	uw	is	het	koninkrijk,		
en	de	kracht		
en	de	heerlijkheid		
tot	in	eeuwigheid.		
	
	
	

Slotlied	
	
Behoed	en	bewaar	jij	ons,	lieve	God,	
wijs	jij	ons	de	goede	wegen.	
Wil	in	de	woestijn	het	manna	zijn,	
omgeef	jij	ons	met	jouw	zegen.	
	
	
	

Uitzending	en	zegen		
	
De	Eeuwige	zegene	u	en	behoede	u.	
De	Eeuwige	doe	haar	aangezicht	over	u	lichten,		
en	zij	u	genadig.			
De	Eeuwige	verheffe	haar	aangezicht	over	u,		
en	geve	u	vrede.		
	
Amen.	
	


