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preek
gemeente van onze Heer Jezus Christus
lieve mensen van God,

“Wilde ganzen zijn initiatiefnemers. Ze steken hun nek uit, bundelen hun kracht en 
gaan uitdagingen aan. Door te vliegen in V-formatie houden ze elkaar uit de wind, 
waardoor ze sneller hun doel bereiken.” Dit lees ik op de website van Wilde Ganzen, 
klein project, groot verschil. Wilde Ganzen, die door middel van 
ontwikkelingsprojecten armoede probeert te bestrijden wereldwijd; de organisatie 
bestaat 60 jaar. Ik herinner mij uit mijn kindertijd dat iedere zondagmiddag, na de 
Zendtijd voor de Kerken er radiopsot was van de IKON waarbij, na een heel 
karakteristiek gongachtig geluid, dan verteld werd: de Wilde Ganzen vlogen deze 
week voor.... en dan werd een project genoemd en een bedrag. 

Wilde ganzen, wild geese, ik heb ze een paar weken geleden gezien op het eiland 
Iona, waar ze al vele eeuwen komen. Net als op vele andere plekken ter wereld, 
want daar zijn het wilde ganzen voor, ze zijn zeer reislustig en vliegen heel de wereld
over. 

Op de voorkant van de liturgie zie je een
wilde gans, die is versierd met Keltisch
vlechtwerk. Een symbool. Hét symbool
voor de vierende tak van de Iona-
community en het symbool ook van de
Wild Goose-foundation, gevestigd in
Glasgow die prachtige boeken en CD's
uitgeeft over Keltisch Christendom,
gebedenboeken, liedbundels, liturgisch
materiaal... 

De term 'Keltische kerk' wordt gebruikt om een van de vroegste levende vormen van 
Christendom op de eilanden van Brittannië en Ierland aan te duiden. Het gaat terug 
tot ongeveer het jaar 400. De Keltische kerk ontwikkelde zich als een van de meest 
succesvolle evangelische bewegingen die Brittanië ooit gezien heeft, met mensen als
Ninian, de eerste evangelist van Schotland, David, die een grote invloed had in 
Wales. Patrick, een Schot die in Ierland het Evangelie bracht en Columba, een Ier die



velen in Schotland tot Christus bracht. En die dus ooit het eiland Iona betrad, en daar
een kloostergemeenschap stichtte. 

In de Keltische traditie wordt de Heilige Geest voorgesteld als een vogel, maar niet 
de vredige en serene duif die landde op Jezus bij zijn doop. Nee, het werd een wilde 
gans, an Geadh-Glas.  

Waarom een wilde gans?

Ten eerste: wilde ganzen zijn oncontroleerbaar. Je kunt ze niet aan banden leggen 
en onderwerpen aan jouw wil. Ze maken een luid schor geluid. Anders dan het zoete 
en kalmerende koeren van de duif is de schreeuw van de wilde gans krachtig, 
uitdagend, schel en die kan je een beetje nerveus maken, zelfs een beetje 
angstaanjagend...

En die eigenschappen passen bij de Heilige Geest, die overigens in het Keltisch 
Christendom veel in vrouwelijke vorm wordt voorgesteld, als een vogel die broedt 
bijvoorbeeld. 

De Heilige Geest die van zich laat horen en turbulentie teweegbrengt en ongekende 
dynamiek veroorzaakt. We hebben het gehoord in het Pinksterverhaal uit 
Handelingen, altijd weer indrukwekkend om te horen wat de Geest teweegbracht bij 
de leerlingen van Jezus en bij allen die daar getuige van waren en in die dynamiek 
werden opgenomen. 

Het beeld van de wilde gans is daarbij erg inspirerend vind ik. Er komt wat op gang, 
er komt beweging, de situatie van een deprimerende werkelijkheid, waarin de 
leerlingen zich bevonden na het afscheid van Jezus wordt opgeschud. Er komt weer 
leven. 

Net als in het begin toen de Geest van God over de oervloed was, als een 
wervelende vogel, als een Godsgrote wind, die de chaos omvormde tot nieuw leven. 
En net als in de visioenen van Joël, waarover we lazen en dat magistraal mooie lied 
van Jan Wit zongen: de geestesstorm zal door de wereld varen,/ God zal zijn volle 
glorie openbaren. 

De wilde gans maakt de witte vredesduif niet overbodig hoor, die kant van de Geest 
is er ook: troostend, vredegevend. Maar de Heilige Geest doet meer... Ze brengt 
nieuw leven te weeg, Ze spoort aan om in beweging te komen en in actie ook. En om
op reis te gaan, de wereld in, de dynamiek te delen. 

Die Geest hebben wij ook nodig. Nu hoor ik veel mensen zeggen: ik heb rust nodig. 
Mijn leven is zo turbulent en druk en chaotisch, ik heb rust nodig en vakantie, ik wil 
tot rust komen. 

En dan hoor je dit. Word je daar niet onrustig van? Word je er misschien zelfs wat 
angstig van als je het idee krijgt dat je nóg actiever zou moeten worden? 



De onrust van de Heilige Geest is totaal iets anders dan de onrust die het 
hedendaagse leven teweegbrengt. Die onrust namelijk maakt ons gefragmenteerd en
leidt ons bij onze ziel vandaan. Het leven in uiterlijkheden, het leven in negativiteit, 
het leven in stress. 

De onrust van de Heilige Geest brengt, tegenstrijdig genoeg, een heel andere 
dimensie te weeg: die van zin en samenhang. Die van enthousiasme en vernieuwing.
Zij verfrist en geeft ongekende nieuwe kracht. En een heel andere manier van 
denken en handelen. 

De onrust van de Heilige Geest is dat we eens moeten ophouden met negatief 
denken en spreken en zuchten en steunen dat het allemaal zo moeizaam is en zo 
zwaar en zo ingewikkeld. De onrust van de Heilige Geest is dat zij ons uitdaagt om 
het bestaan anders te gaan bekijken. En om goed op te letten waar zij haar 
ongelooflijke verrassingen te weeg brengt. 

<voorbeeld ontmoetingsdag middengeneratie>

Vandaag is het Pinksteren en dat is groot feest. De wilde ganzen inspireren ons 
daarbij, ook als gemeente. Want naast wervelend, dynamisch en zeer reislustig, zijn 
ze ook onvoorstelbaar trouw en vliegen ze in hun zeer kunstige V-vorm als een 
hechte gemeenschap, die haar richting kent. Die niet met alle winden meewaait, 
maar weet waar het op aangaat. Steeds met een andere vlieger aan kop, zo verdeel 
je de energie en vind je steun aan elkaar. Mooi beeld voor een gemeente, die wij 
mogen zijn. In al die verscheidenheid toch samen op weg naar een werkelijkheid 
waar de chaosmachten bedwongen zijn, waar de altijd weer ontmoedigende 
negativiteit wordt omgevormd tot een leven zoals God dat in den beginne bedacht en
schiep en zoals Hij dat nog altijd doet en zal blijven doen, in de Kracht van de Geest, 
die levend maakt en vreugde schenkt en die Haar uiterste best doet om ons steeds 
opnieuw te vinden. En die ons kan vervullen als wij voor Haar openstaan. 

Amen


