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Adem die leven geeft   
 

een viering in de serie ‘Uitingen van de  Geest’  

 

 
 
 
woorden van welkom 
 

het licht van de paaskaars wordt ontstoken -  
de klankschaal klinkt 

 
 
 
 
 
uit het evangelie naar de beschrijving van 
Johannes  
 
Op de avond van die eerste dag van de week 
waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de 
deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor 
de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en 
zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden 
toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De 
leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 
Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals 
de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik 
jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen 
heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie 
iemands zonden vergeven, dan zijn ze 
vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze 
niet vergeven.’ 
 
 
 
 
 

 
 
 

Johannescentrum 
een huis van verhalen 
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We zien een raam in 
een kamer, het raam 
is half open 
geschoven. Dunne 
vitrage die voor het 
raam hangt bolt op 
door de wind en waait 
de kamer in….   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zij klapwiekt en vliegt, rust waar het haar goeddunkt. 
Licht is zij, nabij, dan weer hoog in de lucht. 
Zij huist in de schoot, heet het wonder welkom, 
onbevroede krachten brengt zij aan het licht. 
 
3. Zij danst in het vuur; wie haar ziet, verbaast zich. 
Tong en taal wekt zij waar dorre doodsheid heerst. 
Zij zet ons op weg, schenkt ons haar goede gaven, 
niet te kooien, klein te krijgen, onverveerd. 
 
4. Kom, heilige Geest, stuwkracht, God ten diepste, 
liefdegave, hartenkreet en laatste zucht. 
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De sleutel ben jij, open ons de Schriften: 
waai, waai, nieuwe wind, waai schoon, wek levenslust 

 
Lied van Hoop 
 
Hoor jij ook de stilte  
Die zich al zolang niet meer liet horen 
Voel je hoe de liefde als herboren in de lucht hangt 
 
Kijk eens naar de beelden 
Zie je hoe we anderen weer vinden 
Hoe een hart ineens weer naar een ander hart verlangt 
 
Ook al lijken onze straten uitgestorven 
Door de open ramen klinkt een lied van hoop 
 
En als de angst is weggewaaid 
De wind weer is gedraaid 
draag ik dit bij me 
Omdat ik niet vergeten wil 
Hoe liefdevol en stil de wereld was  
Als een warme jas 
 
Ik was haast vergeten  
Hoe het is om samen iets te zingen 
Maar de klank van onze stemmen gaat door muren heen 
 
Ook al lijken dan de straten uitgestorven 
Door de open ramen klinkt de nieuwe tijd 
 
En als het over is gewaaid 
De wind weer is gedraaid 
Draag ik dit bij me 
Omdat ik niet vergeten wil 
Hoe liefdevol en stil de wereld was 
 
Nu het even angstig is 
Gaat de wereld dicht 
Maar achter de horizon wordt het 
alweer licht 
 
En als het over is gewaaid 
De wind weer is gedraaid 
Draag ik dit bij me 
Omdat ik niet vergeten wil 
Hoe liefdevol en stil de wereld was 
Als een warme jas 

Han Koreneef en Brechtje Koreneef  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NYJ83AlYvcI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NYJ83AlYvcI

