
H O O F D A R T I K E L

Het is nog niet zo lang geleden Pinksteren geweest; een 
feest dat niet zo populair is als de andere Christelijke feest-
dagen zoals Kerst en Pasen. En toch is dit een feest dat je 
iedere dag mag en kunt vieren. We hebben de Heilige Geest 
gekregen en dat is iets waar we geen dag zonder kunnen. 
De Geest van God stelt ons in staat om te doen wat God ons 
heeft opgedragen; ieder naar zijn of haar gaven en talenten. 
Die Geest laat ons zien wie en wat God is. Een God van le-
venden, een God die ons liefheeft. Vooral in tijden van ver-
andering hebben we die Geest hard nodig. Kijken we eens 
naar onze schoolgaande jeugd, waarvan velen straks gaan 
studeren of gaan werken bij een bedrijf of instelling. Wat 
een verandering geeft dat en wat voor impact heeft dat op 
hen. Gelukkig mogen zij, als het goed is, leunen op ons ou-
deren als het hen soms te veel wordt. En wat is het goed dat 
wij en hopelijk ook zij dan terecht kunnen bij onze Schep-
per. Door de Geest kunnen en mogen wij bidden om kracht, 
steun en inzicht. Maar niet alleen bij veranderingen, maar 
juist ook bij onze dagelijkse beslommeringen, waar sleur en 
gewoontes al te makkelijk insluipen en waar we al snel op 
de automatische piloot overstappen. 
Het is nu vakantietijd en dan liggen veel activiteiten stil. Dat 
houdt in dat veel mensen op vakantie gaan, maar ook dat er 
mensen zijn die thuisblijven om diverse redenen. Maar waar 
u ook bent, God is niet op vakantie maar gaat iedere dag 
met ons mee. Laten we daarom Hem iedere dag vragen om 
ons te vullen met Zijn Geest van waarheid, kracht en vrede, 
maar bovenal Zijn Liefde! Zijn Geest is een onuitputtelijke 

fontein van Liefde. Vanuit die Liefde kunnen we en mogen 
we getuigen van Hem die ons zo lief heeft. Laten we daarom 
die Liefde omzetten in daden naar onze naaste.  Liefde naar 
hen die ons in God zo nodig hebben. Als we gezond zijn en 
kunnen doen en laten wat we willen zullen we daar niet al-
tijd bij stil staan, maar wat als je dat niet meer kunt en je af-
hankelijk bent van anderen waaronder vrienden en familie.  
Juist in zo’n situatie is het soms eenzaam omdat je geliefden 
en vertrouwden er niet zijn en ook de dagelijkse hulp vanuit 
de zorg soms wat minder aanwezig is vanwege een tekort 
aan personeel. Natuurlijk hebben we allemaal recht op een 
vakantie en velen zullen daar weer een heel jaar op moeten 
teren omdat, naast hun baan, een groot gedeelte van hun 
vrije tijd in beslag genomen wordt door zorg voor anderen. 
Maar ook veel gepensioneerden zitten volop in het vrijwil-
ligerswerk. Ook zij, gezond of ziek, gaan op vakantie omdat 
ze het nodig hebben om even een periode tot rust te komen 
om daarna met hernieuwde kracht hun vrijwilligerswerk 
weer op te pakken en in te vullen waaronder de zorg voor 
de medemens. Maar als je op vakantie bent, jong en oud, 
kun je wel aan hen denken die thuis zijn door een kaartje 
te sturen of heel modern een berichtje te sturen via de So-
cial Media of via de sms. Veel troost mogen de zieken en 
thuisblijvers putten uit deze kleine, maar o zo belangrijke 
momentjes van aandacht. In God mogen we de troost voor 
ons allemaal putten omdat Hij er altijd is. Zegt Jezus niet 
dat we onze last op Zijn schouders mogen leggen en dat we 
God lief moeten hebben en de naaste als ons zelf? Vanuit 

Een fontein 
  vol van Liefde

die levensstijl, gevoed door Zijn Geest, moeten en kunnen 
we ook aandacht geven aan de mensen die dat nodig heb-
ben. In het klein en in het groot, maar alleen door de kracht 
van onze God en Heiland is het mogelijk om dat te doen 
zoals God dat van ons vraagt. Hij leidt de weg en neemt ons 
bij de hand, waar we ook gaan. Laat de fontein van Liefde 
ons dagelijks sterken en leiden, opdat we die Goddelijke 
Liefde zichtbaar maken voor onze medemens zoals God van 
ons vraagt. Gij geheel anders; we zijn kinderen van de Aller-
hoogste, van de Eeuwige. Laten wij dan door Zijn Geest ook 
een fontein van Liefde zijn.

Rob Hoogerhuis
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