
  



De wind steekt op 
 

Als de hemel openbreekt, 

het huis vervult met vrede, 

zal de adem van uw Geest 

ons met zijn kracht bekleden. 

 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 

zet ons in vuur en in vlam. 

Breng een herleving en moedig ons aan: 

Heer, maak ons helemaal nieuw! 

 
De wind steekt op, de wind steekt op; 

waar zij waait leeft uw kerk weer op. 

Het vuur laait op, het vuur laait op: 

een vuur van liefde voor God! 

 
Als U heilig vuur ontsteekt, 

als antwoord op ons bidden, 

is de kracht die ons ontbreekt 

aanwezig in ons midden. 

 
Wek ons tot leven en wakker ons aan: 

zet ons in vuur en in vlam. 

Breng een herleving en moedig ons aan: 

Heer, maak ons helemaal nieuw! 

 

 
Tekst: Hans Maat.  

Muziek: Adrian Roest, Anneke van Dijk-Quist en James MacMillan.  
© 2013 Stichting Sela Music  



Voorwoord  
 

“Wil je weten hoe erg het in die kerk was?” 
“Zij houden echt geen rekening met jongeren.” 

“Je past daar alleen, als je net als hen denkt.” 
“Zij zijn natuurlijk niet bijbelgetrouw.” 

“Wat een ouderwetse beslissing zeg!” 
 

Zomaar vinden we van alles van elkaar. Ook als christenen, als kerken 

in Enschede. Zomaar blijven we het oordeel met ons meeslepen. Zoals 

Adam en Eva al deden. En je weet het: als je met een vinger de ander 

oordeelt, wijst er ook minstens een vinger naar jezelf. Hoe makkelijk 

zijn we ook scherp in de oordelen over onszelf en onze eigen 

gemeente.  

 

In Handelingen 1 lezen we hoe de discipelen bidden.  

En opeens dachten we: zouden we dat in Enschede niet ook kunnen 

doen? Samen bidden om de Geest, om de kracht van de levende Heer 

(Handelingen 1:8)? Bidden om de verbondenheid en het vuur van de 

Geest, die jongeren laat profeteren en ouderen laat dromen.  

Vanuit de gevangenis schreef Dietrich Bonhoeffer in 1944 over wat 

christenen kunnen doen in een tijd van crisis. Hij schreef: “Christen zijn 

bestaat vandaag uit:  

 
bidden, het goede doen onder de mensen, en wachten op Gods tijd. 

 

Laten we gewoon maar beginnen met het eerste. Bidden.  

Voor elke dag vind je een Bijbelwoord, een korte overdenking en een 

gebedspunt uit één van onze gemeentes. We laten ons graag 

verrassen door het werk van de Geest in de kerk van onze Here Jezus 

Christus in Enschede!  

 

Kom, Heilige Geest, 

vervul de harten van uw gelovigen 

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. 
 

Louren Blijdorp, Alex Brinkman, Janneke Burger-Niemeijer, Dik Dunsbergen, Arjen 

de Groot, Wubbo van Herwijnen, Aart-Jan de Jong, Jan Mudde, Frederikus aan het 
Rot, Jacco van de Vecht 



Donderdag 26 mei   
Lezen: Handelingen 1: 4-15  
Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de 
vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. 
(Handelingen 1:14) 

 
Vandaag is het Hemelvaart. Onze Heer is naar de hemel 
gegaan. En de leerlingen blijven achter. Jezus zei: jullie moeten 

wachten op de Geest, de kracht van Jezus.  
Je kunt van alles doen, als je aan het wachten bent. Het ontroert 

me altijd om te lezen dat deze mensen samen gaan bidden. De 
leerlingen, samen met de vrouwen en de familie van Jezus, vurig 

en eensgezind. Dat is niet altijd wat mijn wachten typeert, moet 

ik bekennen. 
En de leerlingen waren ook niet altijd zo saamhorig natuurlijk. 

Hoe makkelijk was het voor hen geweest om na de Hemelvaart 
van Jezus terug te vallen in een concurrerende of veroordelende 

houding naar elkaar? Ook bij de discipelen zijn er genoeg 

(eerdere) verhalen waarin dat gebeurde. Maar dat doen ze niet. 

Ze wijzen niet met een vinger, maar vouwen samen de handen.  

 
Ik hoop dat jij je hierin herkent. In het wachten. Maar ook in het 

bidden. En het mooie van de kerk is dan weer: de kerk is een 

oefenruimte. Een oefenruimte om te wachten en zeker ook om 

te bidden. Je kunt er gewoon vandaag mee beginnen!  
 

Hemelvaart en Pinksteren in 1 minuut uitgelegd: 

https://youtu.be/ZnGneapP1-8   
 
Bidden voor de Lasonderkerk: willen jullie bidden voor de open 

zaterdagen? De museumroute langs de Lasonderkerk zorgt voor 

veel passsanten. Bid dat mensen nieuwsgierig worden naar de 

Here Jezus.  

 

Janneke Burger-Niemeijer 
Predikant Lasonderkerk (NGK)  



Vrijdag 27 mei 
Lezen: Johannes 17:9-23 
Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun 
verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals 
U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de 
wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. (Johannes 17:20-21) 

 
Dit gebed van Jezus is de laatste keer voor zijn sterven dat Hij 

met en voor zijn leerlingen bidt. Weet u wat ik zo prachtig vind 

in dit gebed? Hij bidt niet alleen voor zijn leerlingen die dan bij 

Hem zijn, maar ook voor u, jou en mij! Jezus bidt voor mensen 
die in deze wereld het evangelie horen verkondigen: door Jezus’ 

kruis vergeving van zonden en schuld èn door Jezus’ opstanding 

een nieuw leven met en bij God.  
Jezus bidt dat mensen, die dit evangelie geloven, allen één 

zullen zijn. Deze eenheid vergelijkt Hij met de eenheid tussen 
Vader en Zoon: liefde voor elkaar met het verlangen dat de 

Ander altijd tot zijn recht komt. Voor een mens is er niets 

mooiers dan God: Vader, Zoon en Geest tot zijn recht te laten 

komen en vandaaruit ook andere mensen tot hun recht te laten 
komen. Christenen die ondanks alle traditionele barrières van 

ras, gewoonte, geslacht of sociale klasse, zich verbonden weten 

met God en elkaar. Laten we bedenken dat Jezus vandaag in de 

hemel nog bidt voor de ene Kerk en dat de Heilige Geest deze 
eenheid wil bewerken door ons te binden aan Gods Woord.          
 

Lied: https://youtu.be/tn4uGOdcrsw  
 
Bidden voor de Renatakerk: binnen de CGK lijkt de keuze voor 

of tegen vrouwelijke ambtsdragers een splijtzwam te worden. 

Wilt u bidden dat God door zijn Geest leert hoe wij in liefde met 

elkaar om moeten gaan, zowel binnen de eigen gemeente als 

naar andere kerken toe?  
  

Dik Dunsbergen 
Predikant Renatakerk (CGK Oost) 



Zaterdag 28 mei 
Lezen: Handelingen 1: 8 en 8: 1 en 4  
Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden 
het woord van God. (Handelingen 8:4) 

 
Heb je wel eens geprobeerd om stromend water uit de kraan tegen 
te houden? Dan wordt alles eromheen nat. Sinds de Pinksterdag is 
er iets gebeurt wat daarop lijkt. Op de Pinksterdag vieren we het 
grote wonder van de komst van Gods Geest in deze wereld. Sinds 

de komst van de Geest zijn mensen gaan getuigen van Jezus 
Christus. Vanaf het allereerste begin krijgt dit getuigenis 
tegenstand. En wat je dan ziet gebeuren, kun je vergelijken met het 
water uit de kraan.  Als je dat probeert tegen te houden, dan spuit 
het alle kanten op. Zo is Gods Geest niet te stoppen! Geraakt door 
Gods Geest gaan mensen spreken over en getuigen van Jezus. Het 
levende water valt niet tegen te houden: hoe harder je drukt, hoe 
krachtiger het werkt! 
Zo is het ook als christenen het moeilijk krijgen. Hoe zwaarder de 
verdrukking, hoe krachtiger wordt het getuigenis. Je leest dat bij de 
eerste gemeente: de mensen sloegen op de vlucht. Ze werden 
verspreid vanuit Jeruzalem, over het land. En zo verspreidden zich 
mensen, die geraakt door de Heilige Geest vol waren van Jezus 
Christus.  
En waar je hart vol van is, daar loopt de mond van over.  
Het levende water is alle kanten op gestroomd. En nu is het zelfs in 
Enschede. Nu mag dit bij jou thuis klinken; Jezus Christus is Koning 
en Heer. Juist ook in een wereld waar van alles gebeurt waar we 
ongerust over kunnen zijn of zelfs bang, mogen we hierop blijven 
vertrouwen. Gods Geest is niet te stoppen.  
 

Lied: https://youtu.be/4Pxq3ZQs7FU  
 
Bidden voor de Noorderkerk: om Pinksteren in de kerk! Om 
vrijmoedigheid en volheid van de Geest. 

  

Wubbo van Herwijnen 
Voorganger Noorderkerk (GKv Noord) 



Zondag 29 mei 
Lezen: Jeremia 32: 36-41 
“Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd 
ontzag voor Mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht 
goed zal gaan.” (Jeremia 32:30) 
 
Vandaag is de zondag die valt tussen Hemelvaart en Pinksteren. Wij 
herinneren ons vandaag dat de Here Jezus teruggekeerd is naar 
Zijn Vader, maar de Heilige Geest is nog niet uitgestort over de 
gelovigen. Daarom wordt deze zondag ook wel ‘wezenzondag’ 
genoemd, want de leerlingen voelden zich zonder hun Meester als 
wezen. 
Deze zondag stelt ons de vraag: wie zijn wij zonder de Drie-Ene 
God? Kunnen wij zonder Hem bestaan? De Bijbel is hierin duidelijk: 
nee, dat kunnen wij niet. De Schrift verzekerd ons dat God Zijn 
hand onder de Schepping houdt (Psalm 138:8) en dat Jezus Zijn 
leven heeft gegeven “als losgeld voor velen” (Marcus 10:45). Wat 
een geruststelling, God laat ons niet in de steek! 
Wat is dan de rol van de Geest in dit alles? In de voorbereiding op 

Pinksteren kwam ik het aangehaalde vers uit Jeremia 32 tegen. 
Profetische teksten hebben vaak een dubbele laag. Het gaat hier 
over meer dan de voorzegde terugkeer uit de Ballingschap. Ik lees 
deze tekst ook in het licht van Pinksteren. De wind steekt op en de 
Geest komt over Jezus’ leerlingen. Vanuit hartsverlangen wordt in 
alle talen het Goede Nieuws bekend gemaakt. Wij lezen vervolgens 
dat de eerste gemeente in alles deelde, omdat zij samen gericht 
waren op God (Handelingen 2:43-47). HEER, want bent U goed 
voor Uw Kerk! 
 
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=FRH9rwjmPg8  

 
Bidden voor de Bethelkerk: willen jullie bidden dat mensen – 
gemeenteleden en buurtgenoten – de weg weten te vinden naar 
deze kerk? Willen jullie bidden dat wij de verbinding met elkaar 
zoeken, dat wij mogen zijn als die eerste gemeente: één van hart 
en één van zin? 
  

Alex Brinkman  

Predikant Bethelkerk (PKN) 



Maandag 30 mei 
Lezen: Filippenzen 1: 1-6 
Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, 
het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus 
Jezus. (Filippenzen 1:6) 
 
Gisteren was het wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaartsdag 
en Pinksteren in. Voor de leerlingen van Jezus moet deze periode 
(zoals die beschreven staat in Handelingen 1) geen makkelijke 

periode zijn geweest: Hun Heer was niet meer bij hen, maar de 
Geest was ook nog niet gekomen. Ze stonden er even alleen voor. 
Soms kunnen wij dat idee ook hebben, dat we er als gemeente of 
in onze gemeente alleen voor staan. Het ledental loopt terug, de 
diensten worden minder goed bezocht, het lijkt alsof jij de enige 
bent die een project draaiende houdt.  
Maar Paulus wijst ons weer eens op een fundamentele waarheid: 
De Kerk is in de eerste plaats Jezus’ werk 
Hij is begonnen met de Kerk, ook met onze kerken in Enschede. Ja, 
wij worden allemaal door Hem ingeschakeld, ons werk in de kerk 
doet ertoe. Maar de kerk blijft altijd eerst Jezus’ werk. 

En hij die met dat werk begonnen is, zal het ook voortzetten en 
voltooien. De voortgang van onze kerken en in onze kerken ligt in 
zijn hand! Erkennen we dat en vertrouwen we daarop? Voor onze 
gemeente, maar ook voor de andere gemeentes van Jezus in 
Enschede? 
 
Iets om vandaag over te fantaseren: Hoe denk/hoop jij dat de 
voltooide kerk eruit zal zien op de dag van Christus Jezus? 
 
Bidden voor de Maranathakerk: In aansluiting bij het gebed van 

vrijdag, willen jullie bidden voor verdraagzaamheid en ruimte? Dat 
we in ons kerkverband en onze gemeente niet elkaar de les lezen, 
maar met elkaar meezoeken naar Gods wil voor onze 
gemeente(s)?  
 
 
 

Aart-Jan de Jong 

Predikant Maranathakerk (CGK West) 



Dinsdag 31 mei 
Lezen: Titus 2: 11-14  
Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. 
(Titus 2:11) 
 
Als Jezus naar de hemel gaat, is ons werk op aarde nog niet klaar. 
En dat is het nooit. Dat we bezig zijn met Gods koninkrijk hier op 
aarde is iets wat we elke dag mogen doen, en wat ook door zal 
gaan als Jezus definitief uit de hemel terug is gekomen.  

Onze roeping, ons werk, ons leven: het is gericht op deze aarde. 
Een prachtige taak, dat we zo ingeschakeld worden. Niet omdat we 
dat moeten, of om er iets met te verdienen, maar omdat het mag 
en leuk is. Je wordt er echt mens van, als je Gods glimlach over je 
leven voelt.  
Een inspiratiebron is Eric Liddell, winnaar van Olympisch goud op 
de 400 meter in 47,6 seconden. Als hardloper doe ik wel eens een 
intervaltraining, waar ik blij ben als ik er 2 keer zolang over doe. Als 
diepgelovige sporter zegt hij: "God heeft me snel gemaakt, en als ik 
ren, voel ik Zijn glimlach."  
Paulus zegt: in afwachting van het geluk, dat we met Hem mogen 

werken en leven op een volmaakte aarde, zetten we ons nu al in. 
Telkens kiezen om het goede te doen. Door zijn Geest maakt God 
ons mooie mensen, steeds mooier zolang we onderweg zijn met 
Hem.  
Steeds mooier zolang we onderweg zijn met Hem 
Er is 1 kerk in Enschede, de kerk van deze liefdevolle Vader, met 
allerlei verschillende vestigingen. Het geeft mij moed en plezier om 
in alle diversiteit die er is, samen te genieten van Gods genade die 
openbaar is geworden, ook voor jou.  
 

Vraag: wanneer voel jij Gods glimlach over je leven?  
 
Bidden voor de Stadskerk: dat iedereen zich ontspannen mag 
weten dat God van je geniet en liefdevol naar je kijkt.  
 

 

  Arjen de Groot 
Stadskerk (GKv Zuid)  



Woensdag 1 juni 
Lezen: Efeziërs 1: 15-23 
En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods 
macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in 
Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de 
hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. (Efeziërs 1:19-
20) 

 
Waar zie je Gods macht? In de schepping, in de opstanding van 

Jezus uit de dood. Natuurlijk, maar deze tekst zegt wat anders. 
Waar zie je Gods macht?  
Het gaat in dit gedeelte over Jezus opstanding uit de dood, en ook 
over de hemelvaart. Jezus regeert aan Gods rechterhand, de 
hoogste plek in de hemel, boven alle hemelse vorsten en heersers 
als hoofd van de kerk. Toch is dat in deze tekst niet een antwoord 
op de vraag: waar zie je Gods macht? 

Ik denk dat het pinksterfeest verstopt zit in deze tekst. Gods 
machtige werk in ons.  
Waar zie je Gods macht? In jezelf. Hoe dan? Jij bent geroepen, jij 

ontvangt een geest van inzicht, jij zult God kennen, jij ontvangt 
roem en glorie. Dat Jezus uit de dood is opgewekt, ja daarin zie je 
Gods grote macht, maar die macht is niet minder groot als dat jij 
door God uit de geestelijke dood tot leven wordt gewekt. Het 
pinksterfeest komt eraan. Gods Geest werkt. Waar? In jou. In 
iedereen die gelooft. Gods macht zit niet opgesloten in allemaal 
bijzondere dingen die Hij heel lang geleden heeft gedaan.  
Met diezelfde macht van toen werkt Hij nu in ons. 
Gods macht: als jij door God uit de geestelijke dood tot leven wordt 
gewekt 

 
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=CyBzIu9oGk8  
 
Bidden voor de Immanuëlkerk: wil je bidden voor wie het krachtige 
werk van de Geest heeft zien doven bij vrienden, familie, zichzelf. 
En wil je bidden voor de Alphacursus in Enschede: voor deelnemers 
en mensen die de cursus geven.  

Louren Blijdorp 
Immanuëlkerk (GKv West)  



Donderdag 2 juni 
Efeziërs 5:18b 
Laat de Geest jullie (steeds weer) vervullen…  

 

Paulus vraagt of smeekt de gemeente in Efeze niet of die wil 

overwegen om zich te laten vullen met de Geest. Nee, hij draagt 
het heel de gemeente en alle gemeenteleden op! Want de 

gemeente van Christus kan niet zonder de Geest van Christus 

bestaan.  

En de Geest is geen extraatje voor de liefhebbers, of een 
pinksterspecialiteit. Vandaar die gebiedende wijs: láát je vullen 

met de Geest!  
En, doe dat steeds weer. ‘Laat de Geest je steeds weer 

vervullen’, zo mag je onze tekst ook lezen. Je kunt de Geest 

meer of minder ruimte geven. En als je Hem buitenspel zet, kun 
je Hem – zoals koning Saul – zelfs kwijtraken. Laat je dus 

steeds weer vervullen met Geest van Christus, je hebt Hem 

iedere dag nodig! 

Je kunt de Geest minder of  meer ruimte geven 
Hoe dat gaat? Vergelijk het met het je bezoek aan een arts als 
je klachten hebt.  

Daar zit iets actiefs en iets passiefs in. Je zoekt hem op, en laat 

je onderzoeken en behandelen. Zo is het ook met de vervulling 

met de Geest. Die zoek je op, je stelt je biddend voor Hem open 
en laat Hem toe in je hart: ‘Bron van levend water, ontspring nu 

in mij!’  
 

Doen: lees Efeziërs 5:18 in zijn geheel en stel eens een daad: 
giet een fles bier of wijn leeg en vul die met bronwater! 
 

Bidden voor de Lasonderkerk: bid dat de initiatieven die we 

ondernemen om de tieners en jongvolwassenen er weer volop 

bij te betrekken gezegend worden.  
  

Jan Mudde 
Predikant Lasonderkerk (NGK)  



Vrijdag 3 juni 2022  
Lezen: Handelingen 2:37-47 
Elke dag kwamen ze in de tempel bij elkaar, één van hart en ziel; 
ze aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd; en ze prezen God. Het 
hele volk was hun goed gezind. En God liet er elke dag meer 
mensen bij komen die gered werden. (Handelingen 2:46-47) 
  
Ik kan er enorm naar verlangen. Wat moet dat bijzonder zijn 
geweest daar in Jeruzalem. Zal het ooit weer zo worden? Niet 

alleen komen er drieduizend mensen tot geloof, ook komen er 
dagelijks nieuwe gemeenteleden bij. De heilige Geest werkt niet 
alleen in mensen die tot bekering komen, maar ook in en met de 
gemeente wil Hij aan het werk zijn. Want na die eerste Pinksterdag 
komen de mensen niet zomaar ergens bij, nee ze komen bij de 
gemeente die één van hart en ziel is; waar mensen blij en 
onbezorgd God prijzen. Daar wil je bij horen. Daar breidde de Heer 
hun aantal dagelijks uit. Je wilt er toch niet aan denken wat er zou 
zijn gebeurd als die eerste drieduizend ruziënd over straat waren 
gegaan, uit elkaar geslagen in splinterkerkjes. Stel je voor: samen 
één kerk in Enschede… Wat zou daar van uitgaan? Zou God daar 

niet bijvoegen? Ja, daar zou God bijvoegen. Moeten we het dan 
eerst allemaal met elkaar helemaal eens zijn? Nee. Er staat niet dat 
ze het van harte eens waren met elkaar, maar één van hart. Hun 
doel was God te loven en te prijzen.. Stel je voor: alle christenen, 
elke zondagmorgen, samen op het Van Heekplein God loven en 
prijzen.  
 
 
Om over na te denken: wat is jouw verlangen voor Enschede? 
 

Bidden voor de kerk in Enschede: laten we de Heilige Geest vurig 
en eendrachtig bidden om het vuur van Pinksteren weer in ons aan 
te steken, zodat we samen God gaan loven en prijzen in Enschede.  
 
 
 
  

Jacco van de Vecht 
Kandidaat predikant (GKv)  



Zaterdag 4 juni 
Lezen Lucas 1:38-46 
…met Maria, de moeder van Jezus… (Handelingen 1:14) 
 

Best bijzonder dat Lucas moeder Maria noemt na het rijtje apostelen. 

In de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren vormen zij gezamenlijk 

een intense gebedskring. Een kleine vijftig dagen geleden nam 

Johannes haar in huis – op verzoek van Jezus aan het kruis. Het 

evangelieverhaal mag niet eindigen met een ‘piëta’ van moeder & 

Zoon. Engelen kondigen aan dat God verder wil. Ná Jezus’ vertrek naar 

de hemel en vóór zijn komst naar deze aarde. 
 

Gabriël valt in Nazaret bij Maria met de deur in huis. Gods Geest 

neemt de regie; Gods Zoon wordt geboren uit een maagd. Voor alle 

leerlingen uit geeft zij zich gewonnen.  

De meest gezegende  vrouw geeft haar fiat als dienares: ‘Ik wil God 

dienen. Laat er met mij gebeuren wat is gezegd.’ Toppunt van 

toewijding! Even later zingt ze vol verwachting haar hoogste lied. ‘Ik wil 

God alle eer geven.’  
Tegelijk zal er door deze jubelende ziel een zwaard gaan. Zoonlief gaat 

zijn eigen gang. Jezus blijkt ook haar Heer, maar ‘onze lieve vrouw’ 

blijft zijn bloedeigen moeder. Na zijn hemelvaart wordt Maria 

gemeentelid. In verwachting van Gods Geest. Vol toewijding en vol 

lofprijzing is zij moeder van de kerk. 
 

Jezus’ moeder staat hier symbool voor iedereen die met de apostelen 

wil getuigen van Gods koninkrijk. Hoe inspirerend met het oog op 

Pinksteren. Bid vol verwachting, vurig en eensgezind.  

Luistertip:  Tu sei sorgente viva (Taizé) 
 

Vraag: Zou jij het doen, weer actief worden in de gemeenschap der 

heiligen? Wat motiveert Maria, denk je?  
 

Bidden voor GKv Oost: dat deze gemeente gestimuleerd door de 

Pinkstergeest wegen vindt om met passie en visie gemeente te zijn. 

Dat de gemeente niet verder krimpt, maar juist groeit in geloof, hoop 

en liefde.  
 
 

Frederikus aan het Rot 
Voorganger (GKv Oost ) 


