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In gesprek over: Vervoering  

 
 
 

In vervoering. Bewijs van goed geloof of juist niet te vertrouwen? Niet 
alleen gebed en meditatie, maar ook pillen kunnen extase oproepen. 
Dit nummer bevat bijdragen die met vervoering te maken hebben. 
 
 
De lach van de Geest, pag. 2-3 
De lach is een universele taal: voor iedereen verstaanbaar. Jean-Jacques 
Suurmond schrijft over de bevrijdende lach en over meer dat humor en 
Pinksteren – of het christelijk geloof in het algemeen – verbindt. 

• Wat voor associaties roept het woord ‘vervoering’ bij u op? Deel dit 
met elkaar. 

• De Ier Patrick Kavenagh zegt in zijn gedicht Lough Derg ‘de 
opstanding van Jezus is een lach bevrijd/voor eens en altijd’. 
Bespreek met elkaar wat u van dit citaat vindt en hoe u dit zelf ziet.  

• Wat ziet Suurmond als het verband tussen geloven en humor? Wat 
vindt u daarvan?  

• Gaat uw geloven gepaard met humor? 
 
Mijn hart zwelt op, pag. 4-5 
Op deze pagina’s staat een aantal korte teksten en gedichten over geluk, 
genot, extase en buiten jezelf raken. ‘Mijn hart lijkt te groot voor mijn borst.’ 

• Uitspraak van Erasmus: ‘Zodra men zijn roes heeft uitgeslapen, 
komen triomfantelijk de zorgen weer terug.’ Wat roept deze 
uitspraak bij u op? 

• Kent u de ervaring ‘mijn hart lijkt te groot voor mijn borst’, dat u 
volledig buiten uzelf raakt/ geraakt bent? Als u wilt, kunt u iets 
hiervan met elkaar delen. 

• Wat is voor u geluk? 
Creatieve opdracht: Schrijf uw eigen gedicht over geluk, over buiten 
jezelf raken. 
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Ecstasy, pag. 6 
Een redactielid gaat in gesprek met Willem Rose, psycholoog in de 
verslavingszorg. Dagelijks spreekt Rose met mensen die in de problemen 
zijn geraakt door het gebruik van roesmiddelen.  
 
Lees met elkaar het artikel op pag. 6. 

• Herkent u iets van wat Rose zegt, in uw eigen leven of dat van 
mensen die dicht bij u staan? 

• Wat roept dit bij u op? Als u wilt, kunt u iets hiervan delen. 

• Als het dichterbij komt dan u lief is, denk dan op een later moment 
na of er iets is in uw eigen leven wat u mist, waardoor u die 
middelen nodig heeft. Betrouwbare informatie over alcohol en 
drugs is te vinden op: www.trimbosinstituut.nl. 

 
Pinksteren, pag. 7-12 
De artikelen op pag. 7 tot en met 12 gaan over Pinksteren. In de ‘Kleine 
geschiedenis van Pinksteren’ laat emerituspredikant Joke van der Velden 
zien dat het pinksterfeest terug gaat op het Joodse Wekenfeest. In ‘Wind en 
vuur’ gaat predikant Bert Dicou verder in op de betekenis van Pinksteren en 
hoe we ons vuur en wind in het pinksterverhaal moeten voorstellen. Tot slot 
een inspirerende bijdrage van Irene Kool ‘Veni, sancte spiritus’. 
 
Bespreek met elkaar de volgende vragen en leer van elkaar! 

• Wat betekent het Joodse Wekenfeest? Wat staat dan centraal? 

• Wanneer vindt Pinksteren plaats? 

• Wat gebeurde er met Pinksteren? Lees met elkaar Handelingen 
2:1-13. 

• Wat betekent Pinksteren voor u? 

• Hoe ziet u de heilige Geest? (als een kracht, als een persoon, 
als…) 

• Betekent de heilige Geest iets in uw (geloofs)leven? Zo ja, wat? 

• Lees met elkaar gezang 238 uit het Liedboek voor de kerken. 
Wissel uit wat u raakt, mooi of moeilijk vindt, of niet begrijpt. 

• Kent u momenten, een moment in uw leven waarin u iets van de 
heilige Geest heeft ervaren? Hoe was dit? Als u wilt, kunt u hier iets 
van delen ter bemoediging. 
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Uit je dak met een boekrol, pag. 13 
Kun je uit je dak met een boekrol? Jawel! Piet Warners, emerituspredikant 
in Utrecht, zag het voor zijn ogen gebeuren in een grote synagoge. Het was 
tijdens het feest van de Vreugde der wet. Wat voor associaties roept het 
woord ‘boekrol’ bij u op? 

• Is iemand van u wel eens in een synagoge geweest? Hoe was dit? 
Deel ervaringen. 

• Dansen is een manier om God te dienen. Wat is uw manier? 
 
 
 
 
Buiten jezelf, pag. 14-15 
Religie kan mensen in extase brengen. Dat gebeurde al in de tijd van de 
Bijbel en het gebeurt ook nu nog. Hetty Zoek, hoogleraar 
godsdienstpsychologie, beschrijft wat extase is, hoe het ‘werkt’ en stelt de 
vraag of het altijd goed is.  

• Kent u momenten in uw leven waarop u geraakt werd, waardoor het 
geloof voor u ging leven? 

• Psalm 127 zegt: ‘Hij geeft het zijn beminden in de slaap.’ Wat roept 
dit bij u op? 

• Wat vindt u van de uitspraak dat religieuze ervaringen broodnodig zijn? 

 

 
 
Tot jezelf, pag. 16-17 
In het artikel op pag. 16 en 17 gaat predikant Bert van der Woude in op de 
vraag of extase bijbels is. Hij beschrijft een aantal gebeurtenissen 
hieromtrent vanuit de Bijbel. 

• Is extase volgens Van der Woude bijbels? Wat is uw visie? 
Bespreek dit met elkaar en lees de voorbeelden uit de Bijbel dit in 
het artikel genoemd worden. 

• We zien een afbeelding van Rafaël, De verheerlijking van Jezus, 
1517-1520. Vaticaanstad. Wat roept deze afbeelding bij u op aan 
gedachten en gevoelens?  
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Amen!, pag. 18 
Esther van de Panne, eindredacteur van Open Deur, gaat op bezoek bij de 
Christian Baptist Church, een kerk in een kantoor. Ze beschrijft haar 
ervaringen, hoe ze een eenheid voelt tussen zingen en bidden, tussen het 
geld dat je geeft en andere gaven van de gemeenschap. 

• Bent u wel eens naar een totaal andere kerkdienst geweest dan 
waar u mogelijk gewend bent om heen te gaan? Hoe was deze 
ervaring? 

• Bent u tijdens een kerkdienst, viering, religieuze activiteit wel eens 
‘in vervoering’ geraakt? Hoe was dit? Deel dit met elkaar. 
 

 
Marianne Karels, theologe binnen de Protestantse Kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor een gratis abonnement op deze gespreksleidraad kunt u een mailtje 
sturen naar: kio@pkn.nl  
 
Voor een abonnement op Open Deur, oecumenisch maandblad over 
vragen van geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken 
kunt u contact opnemen met Boekencentrum uitgevers, 
tel. (079) 362 86 28, www.open-deur.nl 
 
 

 


