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Dit is het,
dacht ik, nú voel ik
mij compleet
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Het is een
kader waarin
ik levensvragen
stel, keuzes maak
en beslissingen
neem

Het begint
met het geloof dat je
voor je medemens
moet zorgen
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Ga op reis en zoek de
rijkdom van Gods Woord.
Geloof me: het is de
moeite waard
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Vergezicht
Dit is het Foreestplein in Delft, het
plein met de bomen die de seizoenen
aangeven, het plein waar mensen elkaar
ontmoeten. In het dagelijkse leven zie ik
Gods Woord in de natuur en in de mensen.
Vanuit de flat waar ik met mijn huisgenoot
en medezusters woon, hebben we een
prachtig uitzicht op het plein en ook op
de lucht. Mooie uitzichten. En het hart van
onze woonkamer is het kapelgedeelte,
midden in ons huis, midden in de wereld
tussen de mensen. Hier klinken dagelijks
de lezing uit de Bijbel en de gebeden
van de dag. Mijn plek is mijn thuisplek.
En ik wens een ieder toe dat zijn of haar
thuisplek de plek is waar God aanwezig is
in Woord en Daad.
Zuster Marianne van Haastrecht
van foreestplein, delft
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Mijn missie was
om mensen in
nood te helpen
maar ook
mensen te
verblijden met
het geloof
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praat
met God elke dag, in gebed.
Dat doe ik thuis of op de fiets
en voor of na de mis.

Met God
praten kan voor mij heel
verschillend zijn. Soms zit
het in de kleine dingen die
gebeuren, doordat iemand
waarvan je het bijvoorbeeld
niet zo snel zou verwachten
een bijzonder iets voor je
doet. Verder ook in gebed,
vooral ‘s avonds voor het
slapen gaan.

Hij

spoort
mij aan
Op elk
moment
van dag. Het eerste moment
is al bij het ontbijt. Op mijn
werk als het wat rustiger is.
Ook als ik weer thuis ben of
voor het slapen gaan. Dan
bespreek ik met Hem hoe
mijn dag was.

om hard te werken, ik kan
focussen op mijn studie als
ik een kaars aansteek en zijn
hulp vraag. Hij helpt mij om
dankbaar te zijn voor wat ik
heb en wat ik anderen kan
bieden.

Om
rustig de dag te beginnen en
niet meteen ergens over in te
zitten. Schelden probeer ik
ook niet te doen. Doe ik dat
wel, dan verontschuldig ik me
tegenover God.

Hij spoort mij aan om te
vergeven en kritisch naar
mijzelf te kijken. Maar ook om

lief te
hebben

Hij
vertelt
mij
om anderen te helpen, er
voor anderen te zijn. Het
maakt niet uit of het je vijand
of vriend is, hij/zij heeft je
nodig.
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De Heilige Geest geeft kracht voor een leven in geloof
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Behalve interesse en
dankbaarheid kun je ook
onverschilligheid of
onbegrip ontmoeten
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Als we kijken naar het allereerste begin, zien we
hoe de Geest van God over de wateren zweefde
(Genesis 1, 2) als alles nog leeg, doods en chaos
is. En als dan hemel en aarde met alles er op en
eraan geschapen zijn en de mens uit klei geboetseerd is en levenloos op de grond ligt, wordt de
mens de levensadem ingeblazen. Zo begint onze
reis door de geschiedenis; een geschiedenis met
God.

hoe zij, met de kracht van Gods Geest ongelooflijke grote dingen doen waardoor de geschiedenis verandert.
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Na deze start stopt de Geest niet! Heel de Bijbel
door wordt zijn kracht zichtbaar in mensen die
hun roeping ontvangen en verstaan en hieraan
gehoor geven.
De profeet Samuël toont na zijn roeping aan
het volk de juiste weg, die hij kent omdat Gods
Geest in hem woont (1 Samuel 3, 1-21). Samuël
zalft Saul, die daarna door de Geest in vervoering raakt en een ander mens wordt (1 Samuel
10, 6-9).
Of wat te denken van Jesaja, de grote profeet
die een nieuwe koning voorzegt: een Koning die
ontspruit aan de stronk van Isaï en die de Geest
zal ontvangen van wijsheid, inzicht, beleid, sterkte, kennis en ontzag voor de Heer (Jesaja 11, 2).
Het is deze Koning die als een Dienaar van God
(Jesaja 42, 1) zal zijn en partij kiest voor de armen
en zwakken in de maatschappij en die deze mensen tegelijk een boodschap van redding verkondigen zal (Jesaja 61, 1).
En kijk naar de profeet Ezechiël, die over het volk
profeteert in zijn visioen over een vallei met dorre
beenderen. Hij wordt door de Geest in de vallei
geplaatst en moet aankondigen dat de Heer de
levensgeest in hen gaat brengen, zodat ze weer
tot leven komen (Ezechiël 37, 5).
Nog vele koningen, profeten, mannen en vrouwen komen in de Bijbel naar voren en laten zien
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In het Nieuwe Testament zien we de Geest
weer terug, maar nu komt het steeds dichterbij! We lezen hoe Maria, op de drempel van
het Oude naar het Nieuwe Testament, door
Gods Geest de moeder van de Heer wordt
(Lucas 1, 35) en hoe de kleine Johannes in de
schoot van zijn moeder Elisabeth opspringt en
zij vervuld wordt van de Heilige Geest (Lucas
1, 41).
In Jezus zelf zien we hoe Gods Geest op een
bijzondere manier en concreet in wonderen
en tekenen zichtbaar wordt. Het cruciale moment in de hele geschiedenis is de kruisdood
en verrijzenis van de Heer. Dit gebeuren overwint de zonde en dood in deze gebroken wereld. Bij zijn Hemelvaart belooft de Heer ons
de Trooster en Helper, de Heilige Geest (Handelingen 1, 8). En vanaf het moment dat met
Pinksteren de Geest wordt geschonken aan de
apostelen (Handelingen 2, 1-4) geven zij en
hun opvolgers, de bisschoppen, die Geest van
God door.
Ook wij hebben als gedoopte en gevormde
christenen Gods Geest ontvangen. Ook wij
mogen in die traditie staan van eeuwenlange
werkzame en zichtbare kracht van de Geest.
Dat betekent dat wij nú aan zet zijn. Nu is het
aan ons om te ontdekken hoe de Geest in ons
werkt en hoe wij ons kunnen inzetten voor de
opbouw van Gods Koninkrijk en een betere
wereld.
tekst: diaken iwan osseweijer
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Gods Woord
brengt Gods adem
in de wereld en de
warmte van de Heer
in het hart
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Lees verder in de Bijbel
·	De roeping van Samuel: 1 Samuel 3, 3b-10,19
·	De roeping van Jeremia: Jeremia 1, 4-10
·	De roeping van de eerste leerlingen:
Matteüs 4, 18-22
·	Jezus en de rijke jongeling: Marcus 10, 17-25
Ga naar: rkbijbel.nl
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