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In gesprek over: de Geest van God 
 
 
De Geest van God zweeft over de wateren als God begint met Zijn 
schepping. Ze bezielt profeten, daalt als een vogel neer op Jezus en zet 
zijn leerlingen in vuur en vlam. Ze kan neerdalen en opwellen in ieder 
mens. Beweeglijk als de wind, gloeiend van het vuur. 
 
 
Beelden voor de Geest 
 
De Geest van God is als een wind die alles laat bewegen en overal 
doorheen waait, maar ook kan loeien en tekeer gaan tegen het misverstaan 
van mensen in. De Geest van God is als een kracht die ons optilt, sterker 
dan het donker en groter dan de verschillen, opdat we in beweging komen, 
opstaan en naar buiten gaan, de wijde wereld in om elkaar te ontmoeten. 
 

• Hoe zou u de Geest van God omschrijven? Maak om de beurt de zin 
af: De Geest van God is als… 

• Vraag een van de gespreksleden om de tekst voor te lezen van het lied 
'Veni, sancte Spiritus' op bladzijde 3. Dit lied beschrijft de Geest van 
God op allerlei manieren. Welke omschrijving spreekt u aan en welke 
niet? 

 
 
Startmotor 
 
Een vrouw aan de kant van de weg. Ze staat hulpeloos naast haar auto. 
Zopas deed hij het nog. Nu heeft hij het begeven. De motor doet niets als 
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zij de sleutel in het contact omdraait. Nog eens. En nog eens. De auto komt 
niet in beweging. Alles is er, behalve dat ene: de impuls, de vonk, die het 
geheel aandrijft. 
Of een kind in het zwembad. Met zwembandjes om. Ze kijkt blij en trots als 
ze even durft te drijven los van de handen van haar moeder. Trots vanwege 
de vrijheid, haar groeiende zelfvertrouwen. En in de ogen van de moeder 
gllimt de verwachting: eens zal zij goed leren zwemmen, zal zij het zelf 
kunnen, op eigen kracht. 
De Heilige Geest, startmotor die het leven in beweging brengt, 
zwembandjes die een mens helpen om te vertrouwen dat je kunt leren 
zwemmen in het water. Kracht van omhoog, zegt de bijbel. Lang niet zo 
overdonderend als het lijkt in het pinksterverhaal - maar verrassend 
aanwezig bij gewone mensen. Creatief, speels, alledaags. 
 
Richtsje Abma in 'Vol van Geest. Vijftig mogelijkheden voor ontmoeting' 
uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland. 
 

• Verlangt u ook naar de kracht die u meer vaart in de vleugels geeft? 
Stel dat u die kracht kreeg, welke hobbel zou u nemen? 

 
 
Wijsheid 
 
In het artikel op bladzijde 5 wordt 'Vrouwe Wijsheid' een vrouwelijke 
verbeelding genoemd van de Geest van God. Lees met elkaar (een 
gedeelte) uit Spreuken waar 'Vrouwe Wijsheid' beschreven wordt: 
hoofdstuk 8:1-11 of heel hoofdstuk 8.  
 

• Bent u verrast door dit bijbelgedeelte? Wat valt u op in de beschrijving 
van 'Vrouwe Wijsheid'? 

• Sluit dit onderdeel af met het lezen van onderstaande tekst. 
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Met de sterren in haar ogen, 
glanzend als de oceaan, 
is ze op de plek gaan staan 
waar de paden samenkomen, 
vrouwe Wijsheid, 
onbevangen als een kind 
roept ze schallend in de wind. 
 
Zij kent het begin der dingen. 
Van de allereerste tijd 
heeft ze al de dans geleid. 
Ze is Gods vertrouwelinge, 
vrouwe Wijsheid. 
Wat ze vraagt in stad en land 
brengt het leven in balans. 
 
Eerlijkheid als goud gewogen, 
recht dat blinkt als zilverwerk, 
en de mens die waarheid zegt 
daarvan heeft ze luid gespoken, 
vrouwe Wijsheid. 
Wij slaan nieuwe wegen in 
met de wijsheid als vriendin. 
 
Gonny Luijpers in 'Eva's Lied twee', lied 11 (Kok). 
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Vruchten van de Geest 
 
De Bijbel noemt zeven gaven van de Geest. Vrij vertaald zijn dat: 
 
1. De gave van wijsheid, zodat we ruimte maken voor onszelf en anderen. 
2. De gave van kennis, zodat we weten wat goed is en wat niet. 
3. De gave van kracht, zodat we onze eigen weg durven gaan. 
4. De gave van geduld, zodat we volhouden en doorzetten. 
5. De gave van inzicht, zodat we elkaar leren begrijpen. 
6. De gave van respect, zodat we eerbied hebben voor elkaar en voor de 

schepping. 
7. De gave van liefde, waardoor een nieuwe wereld kan ontstaan. 
 

• Kies er een uit, die u aanspreekt en vertel elkaar waarom. 

• Deel kleine kaartjes uit en pennen. Iedere deelnemer kiest een van de 
gaven van de Geest uit, die hij of zij zou willen meegeven aan iemand 
anders. Schrijf deze gave op het kaartje met enkele persoonlijke 
woorden erbij. Verzamel alle kaartjes in een mandje. Bij het weggaan 
neemt iedere deelnemer een kaartje mee naar huis. 

 
 
 
 
Deze leidraad werd geschreven door Hanna van Dorssen, gemeenteadviseur 
missionair werk voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in 
Nederland. 
 
Contactpersoon voor een gratis abonnement op deze gespreksleidraad is (mw) Jos 

Postma, telefoon (030) 880 1486, e-mail: j.postma@pkn.nl. 
 
Voor een abonnement op Open Deur, oecumenisch maandblad over vragen van 
geloven en leven, voor mensen binnen en buiten de kerken neemt u contact op met 
Boekencentrum Uitgevers, telefoon (079) 362 8628. 
 


