
         
  

Wageningen 26 mei 2020 

 

Beste gemeenteleden, 

Na Pasen en Hemelvaartsdag zijn we nu al weer bij Pinksteren. In het 

Oude Testament was het Pinksterfeest een viering die 50 dagen na het Joodse paasfeest 

plaatsvond .In het Nieuwe Testament kwam de Heilige Geest op de dag van Pinksteren  krachtig 

op Jezus’ discipelen. Dit gebeurde na de dood en opstanding van Jezus Christus. Door de 

vervulling met de Heilige Geest waren ze in staat om te spreken in vreemde talen, die ze niet 

hadden bestudeerd. De Heilige Geest zorgde dat ze het evangelie vrijmoedig gingen verkondigen 

aan degenen die verzameld waren in Jeruzalem voor het Pinksterfeest. Dit had een enorme 

uitwerking. De eerste christengemeente werd gevormd. De Heilige Geest is ook nu met kracht 

werkzaam. In deze bijzondere tijden, waarin onze vrijheid beperkt is, merken wij dat de Geest 

van God mensen ook nu tot elkaar brengt. Het draagt bij aan open staan voor elkaar en zo kunnen 

we elkaar tot steun zijn. We bidden dat wij allen deze inspiratie blijven vasthouden en samen een 

mooie toekomst tegemoet gaan. 

Als een windvlaag die ons aanraakt, 
als een kracht die vleugels geeft 
strijkt Gods adem langs de aarde, 
stroom van hoop voor al wat leeft. 
Kracht die mensen bij elkaar brengt 
en die grenzen opengooit. 
Vuur dat koude harten opwarmt 
en de muur van ijs ontdooit. 
Een bezieling diep van binnen, 
als het trillen van een snaar. 
Door de Geest van God bewogen, 
staan wij open voor elkaar. 
Mensen komen in beweging,  
willen meedoen, vatten moed, 
willen bouwen aan een wereld 
waar het leefbaar is en goed. 
Als een windvlaag die ons uittilt 
boven ons beperkt bestaan, 
wijst de Geest van God ons wegen 
die wij samen kunnen gaan. 
 
Uit: ‘Jaarringen’ van Greet Brokerhof-van der Waa 
 

 

 

 

 

 

 



Een Bijbelse puzzel: leuk voor Pinksteren, of eerder zodat je de koeken dan kunt eten: 

Luxe koek met Bijbelse ingrediënten. 
Heb je zin om te puzzelen én om een lekkere koek te bakken, dan daag ik je uit om dit recept te 

maken. (gebruik voor het opzoeken de vertaling NBG '51) 
▪ 300 gram Psalm 55:22 

▪ 300 gram 1 Samuel 14:29 

▪ 6 stuks Job 39:17 

▪ 400 gram Genesis 18:6 

▪ 2 theelepels Leviticus 2:13 

▪ 2 theelepels 2 Kronieken 9:9 

▪ 100 gram Jeremia 24:1 (in water 

weken) 

▪ 100 gram Samuel 30:12 

▪ 1 exemplaar Hooglied 2:5 

▪ 2 eetlepels Numeri 

17:8 (geschaafd) 

▪ Indien nodig Richteren 4:19 

Bereiding: 

Roer in een grote kom de ingrediënten uit Psalm 55 en I Samuel 14 zacht. Voeg één voor één Job 

39 toe en klop goed door. Zeef Genesis 18 en Leviticus 2 boven de kom en voeg 2 Kronieken 9 toe 

en roer goed door. Dep de in water geweekte Jeremia droog en snijdt dit in stukjes. 

Snipper Hooglied 2 klein. Roer Jeremia 24. Roer I Samuel 30, Hooglied 2 en Numeri 17 door het 

beslag en voeg eventueel Richteren 4 toe. 

 

Vul een met Psalm 55 ingevette en met Genesis 18 bestoven bakvorm met het beslag en bak de 

koek in een voorverwarmde oven op 200 graden. Na 10 minuten de oven temperen op 150-160 

graden. De baktijd is ongeveer 75 minuten. 

 

Tip: ik heb door Genesis 18:6 een beetje bakpoeder gedaan, dat wordt het wat luchtiger, dit is 

geen Bijbels ingrediënt. 
 

Tot slot  

Deze wekelijks  ‘pastorale brief’ van wijkgemeente Lukas in Wageningen is voor jezelf, ter 

inspiratie en bemoediging. Of om rond te delen aan mensen om je heen. Print hem uit en stop hem 

in de brievenbus bij iemand waarvan je denkt: die vindt dit wellicht fijn. Of stuur hem door per 

mail.  

We zenden iedere woensdagavond van 20-21 uur  uit via de website (luister ook, als het via de 

website druk is via kerkdienstgemist.nl). Een uur met muziek, bemoediging, persoonlijke verhalen 

en gebed.         

Hartelijke groet en goede Pinksterdagen namens wijkgemeente Lukas 
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