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1.Vlammen zijn er vele,  

één is het licht,  
licht van Jezus Christus,  

vlammen zijn er vele,  
één is het licht,  

wij zijn één in Christus.  
 

2.Ranken zijn er vele,  
één is de stam,  

wijnstok van het leven,  
ranken zijn er vele,  

één is de stam,  
wij zijn één in Christus.  

 
3.Gaven schonk Hij vele,  

één is de Geest,  

Geest van Jezus Christus,  
gaven schonk Hij vele,  

één is de Geest,  
wij zijn één in Christus.  

 
4.Velen mogen dienen  

als onze Heer,  
Hij wast onze voeten,  

velen mogen dienen  
als onze Heer,  

wij zijn één in Christus.  
 

5.Leden zijn er vele,  
één is zijn kerk,  

wij zijn Christus’ lichaam,  

leden zijn er vele,  
één is zijn kerk,  

wij zijn één in Christus.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



OVERDENKING  
 

Pinksteren is het feest van de bezieling. 

 
Ik wil u vragen iemand in gedachten te nemen die u kent op wie het 

woord ‘bezield’ of  ‘enthousiasme’ van toepassing is, iemand aan wie u 
denkt als een enthousiast, bezield, geïnspireerd mens.  

 
Misschien kent u meerdere van zulke mensen, dat hoop ik eigenlijk. Want 

het doet goed om zulke mensen te ontmoeten. Ze brengen iets vrolijks, 
iets lichts op je over, een tegenwicht tegen al het tobberige en zware, dat 

ons zo kan beheersen. Als je denkt aan een enthousiast iemand komt er 
onwillekeurig een glimlach bij je naar boven. Wat is het heerlijk dat er 

zulke mensen zijn! 
 

Enthousiast  komt uit het Grieks, het woord Theos, God, zit erin. 
Enthousiast zijn betekent oorspronkelijk dat je bezeten bent door een god 

of hogere macht, een invloed ondergaat van buitenaf. 

Iemand die enthousiast is, is vol van iets dat buiten zijn of haar eigen 
persoon ligt, en vergeet als het ware zichzelf.  

 
Zo iemand neemt je mee, laat je iets zien en zegt: kijk nu toch eens wat 

mooi! Of enthousiasme nu uitgaat naar de natuur, naar muziek, naar een 
boek, naar mensen, naar kinderen, of wat ook maar. Het doet goed om 

een mens te ontmoeten die vol is van iets anders dan zichzelf. Het maakt 
verlangend om daarin te delen.  

 
Daarom zijn we vanmorgen begonnen met een dans, bij uitstek een beeld 

van buiten jezelf gebracht worden, uitgevoerd door kinderen, die vaak 
meer dan volwassenen dat enthousiasme nog zo ongehinderd kunnen 

tonen. In de hoop dat ze u een beetje mee zouden nemen. 
 

Enthousiasme is aanstekelijk, als het goed is. Als het niet iets lichts en 

vrolijks en aanstekelijks heeft, als het dwingend wordt, en opgelegd,  
wordt het dreigend.  

 
En ook die mensen kunnen we denk ik ook heel goed voor de geest halen, 

mensen die in hun gedrevenheid anderen overdonderen en in het nauw 
drijven, die eisen dat jij gaat zien wat zij ook zien, mooi vindt wat zij mooi 

vinden, want anders...  
 

Dan word je niet meegenomen, maar meegesleurd en wie wordt 
meegesleurd gaat vanzelf tegenstribbelen.  

 
Enthousiasme heeft te maken met vrijheid. En dat is denk ik ook de kern 

van het gebeuren met Pinksteren, die enorme vrijheid, dat lichte en 
aanstekelijke dat overslaat. Zo is het ooit begonnen met de kerk, met 

enthousiasme en bezieling en zo is geloven bedoeld. Geloven maakt vrij.  



 
Waar de vrijheid verloren gaat -en hoe vaak  gebeurt dat niet als mensen 

idealen willen delen, wordt het opgelegd, dwingend, onecht.  

Daar zijn wij heel goed in, om elkaar en onszelf dingen op te leggen: het 
móet, want anders… Zo brengen we, met onze angst en bezorgdheid en 

dwingelandij, de Geest vakkundig om zeep. Helaas laat de geschiedenis 
van de kerk heel wat voorbeelden daarvan zien. 

 
Maar zo is het niet begonnen. Het Pinksterverhaal vertelt ons van een 

krachtige wind die opsteekt, van een niet te stuiten enthousiasme, geloof, 
vertrouwen, van mensen die vervuld raken van iets geweldigs en anderen 

daarin mee willen nemen.  
 

Waar ze zo vol van zijn, dat zijn, zo vertelt het Pinksterverhaal, Gods 
grote daden. Het is iets buiten hen, boven hen, tegenover hen. Ze hebben 

dat zelf niet bedacht. 
 

Tegelijkertijd komt het heel dichtbij: het wordt in hun eigen mond gelegd, 

in hun eigen hart geschreven. Dat intiemer uitdrukken dan met dat beeld 
van Pinksteren, Gods adem die wordt ingeblazen, die door mensen 

heengaat, kan bijna niet. Maar het kómt van buiten, van boven, het wordt 
gegeven.  

 
In de kerk weten we dat we het samen moeten hebben van een Geest die 

van Buiten, van Boven komt. Je kunt elkaar nooit dwingen tot 
enthousiasme. Maar wel kun je en mag je samen hopen op en bidden om 

de Geest van God, de Geest van vertrouwen, van Liefde, van diepe 
aandacht en verwondering, die waait waarheen Zij wil -  in en natuurlijk 

ook ver buiten de kerk.  
 

Die boodschap klinkt vanmorgen in kerken overal ter wereld en hier in 
Zwolle. Op heel veel verschillende manieren wordt dat verwoord. Het 

wonderlijke van Pinksteren is dat al die verschillen geen verdeeldheid 

betekenen, maar juist de eenheid onderstrepen. Het is vuur dat zich 
verdeelt, zich uitdeelt. En hoe meer verdeling, hoe meer eenheid, lijkt het 

wel.  
 

Kijk en luister maar, naar het tweede deel van de gemeenschappelijke 
Pinksterboodschap, verwoord door de verschillende predikanten van onze 

Protestantse Gemeente Zwolle. 
 

 
 

 


