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Overweging 

 

- Robert M. - 18 jaar met tbs. Je begrijpt niet, hoe iemand tot zulke daden tot zoiets kan 

komen. - Een kwade, ziekelijke geest, zeggen we. 

- Een moeder onterfde, enkele jaren na de dood van haar man, de oudste zoon, die met zijn 

vrouw en soms kinderen het meeste voor haar deed. Maar de jongste, die in de zaak 

gekomen was, was altijd haar oogappel geweest .- Je gelooft je oren niet. 

Er is een kwade geest, die in mensen huizen kan. Dictators, die meedogenloos mensen, 

tegenstanders, uit de weg ruimen en laten doden .Bevolkingsgroepen, die elkaar op leven en 

dood bevechten en geen enkele barmhartigheid laten zien. 

Jezus heeft zich – zo lezen we regelmatig in de Evangelies – ontfermd over mensen, die 

beheerst werden door kwade geesten, demonen. Door die strijd aan te gaan bracht Hij het 

koninkrijk van God naderbij. 

Ook hij zelf werd door tegenstrevers, tegenstanders, kwade machten omgebracht. Hij zei: 

“Vader, in uw handen beveel ik mijn geest” en Hij gaf de geest. Zo ver kan iemand gaan, als 

hij tot het uiterste in Gods goede geest wil leven. 

Hij treedt zijn leerlingen tegemoet en schenkt hen van die Geest. “Vrede zij jullie”. “Als je 

zonden vergeeft, zijn ze vergeven”.  

Niet zo spectaculair, groots en meeslepend zou je zeggen. Vrede schenken en bewaren, 

vergeving schenken…Maar vaak wel heel moeilijk en wel heel fundamenteel voor onze 

wereld, voor ons leven. 

 

Als we het over de Geest hebben, denken we bijna spontaan aan opvallende, grootse dingen: 

vuur , storm, beweging, volksoploop, enthousiasme. Zoals we lezen in de eerste lezing. De 

wereld heeft daar behoefte aan – kijk maar eens naar de advertenties in kranten en 

supermarkten. “Gevraagd: een enthousiaste manager voor ons bedrijf”. “Gevraagd: een 

bevlogen leerkracht voor onze school”. “Ben jij die enthousiaste collega, die op vrijdag in 

onze supermarkt de vakken komt vullen?” 

 

We zijn natuurlijk blij, als iemand in staat is om anderen te bezielen, om bv. een beweging op 

gang te brengen voor een buurthuis in een achterstandswijk, voor een ziekenhuis in Zambia, 

iemand die in een school of bedrijf met een aanstekelijk enthousiasme een goede sfeer weet te 

scheppen. Je kunt er grote bewondering voor hebben, misschien wel een beetje jaloers zijn. 

Zulke mensen zijn onmisbaar in onze kerk, ons dorp, onze gemeenschap, in onze wereld. Ze 

doorbreken de sleur, de moedeloosheid, gezapigheid en zijn een voorbeeld. Mensen  trekken 

zich aan hen op, zijn blij en verheugd. Ze zijn onmisbaar. 

Je zou willen dat je dat zelf hebt, dat iedereen dat zou hebben. De eerste lezing uit de 

Handelingen geeft een citaat van Joel, dat God zijn Geest zal uitstorten over alle levende 

mensen - en ze zullen profeteren en visioenen hebben – spreken namens God, jong en oud, 

mannen en vrouwen, ja zelfs de slaven en slavinnen (en die telden in die tijd toch niet mee!). 

Ja, als dat zo zal zijn - dan is het volmaakt – dat is het einde!! 

 

Maar de Geest werkt niet allėėn in grootse, enthousiaste, indrukwekkende gebeurtenissen en 

situaties.  

Ik weet wel: tegenwoordig moet alles groots zijn, en hip, en moet uitstraling hebben, je moet 

uit je dak gaan – ja, de oranjegekte komt al op gang!! 

 

Maar wat mij in veel teksten opvalt, is dat de Geest werkt in heel veel eenvoudige, 

onopvallende, gewone dingen, maar die wel heel fundamenteel, en belangrijk zijn voor het 

leven en vooral samenleven van ons mensen.  



We lazen het in de evangelielezing: Jezus blaast over de leerlingen zijn adem, zijn geest uit en 

spreekt van: vrede en vergeving.. 

We lazen het in de tekst bij het aansteken van de 7 kaarsen:. 

de 7 gaven van de Geest :  

Wijsheid, verstand, onderscheid maken, sterkte en volharding, zelfkennis, en ontzag, eerbied. 

Je zou haast zeggen: heel gewone, alledaagse eigenschappen. Maar zonder die gaven is het 

samenleven niet mogelijk. Is de goede geest afwezig en valt een gezin, een kerk, een 

gemeenschap uit elkaar.  

 

Ik stel voor, dat we tot besluit om die gaven bidden.  

Om Gods Geest 

1. Om de Geest van wijsheid bidden wij: 

dat wij wegen zien en God horen 

in een wereld vol dwaasheid 

2. Om de Geest van verstand bidden wij: 

dat wij spreken met verstand van zaken 

en de tekenen des tijds verstaan. 

3. Om de Geest van onderscheid bidden we: 

 dat we leren wat goed is en kwaad, 

wat recht is en slecht, voortgang en ondergang. 

4. Om de Geest van sterkte bidden we: 

dat wij het zwakke beschermen 

en onze krachten goed beheren.  

5. Om de Geest van kennis bidden we: 

dat we onze beperkingen erkennen 

en onze creativiteit ontplooien. 

6. Om de Geest van ontzag bidden we: 

dat er eerbied is in ons voor de schepping 

en respect voor Gods Naam. 

7. Om de Geest van liefde bidden: 

dat het vuur van enthousiasme blijft branden in ons midden 

en we mensen van God willen zijn. 

 

Kom tot ons, heilige Geest !!! 

 

=============================================== 

Pelgrimszegen 

Dat gezegend is deze dag 

als de brug tussen gisteren en morgen. 

Dat de levenskracht voor voorouders 

en de idealen van kinderen u dragen. 

Dat vreugde en verdriet om wat geweest is 

en de verwachtingen naar wat komt, 

u staande houden. 

Dat de levenservaring van anderen 

en de nabijheid van geliefden 

u inspireren. 

Dat u wortelt in de akker van uw leven, 

dat u voorzichtig, maar onweerstaanbaar  

uitgroeit tot wie u ten diepste bent. 


