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Hemelvaart en pinksterfeest 
 
Het paasfeest, Hemelvaart en het pinksterfeest zijn lentefeesten.                 
Feesten van opstanding, verlangen, nieuw leven en ontmoetingen.  

Feesten waarin we buiten willen zijn, feesten in de tijd waarin we ons verlangend 
oprichten naar de voorjaarszon. We zien de opstanding in de natuur om ons 

heen. We ervaren ook de vergankelijkheid van de weelderige en geurende 
bloesems in de bomen. De boom laat zijn bloesems los en meevoeren met de 
wind. De paden worden bedekt met een tapijt van zijn zacht gekleurde bloesems. 

Een treurig afscheid van zijn pracht. Hij maakt ons getuigen van afscheid, 
sterven en loslaten. Toch wist hij wat ze deed door los te laten, zijn bloesems te 

laten gaan. En als we hem echt willen bekijken, kunnen we zien dat hij daarmee 
zorg droeg voor het prille begin van de ontwikkeling en het dragen van de 
vruchten. Eenmaal gerijpt zal hij eens ook  vruchten loslaten en schenken. Een 

geschenk met het diep verborgen wonder het nieuwe zaad. 
 

We vierden samen het paasfeest 40 dagen geleden. Ruim 2000 jaar geleden 
stonden de discipelen op de top van de Olijfberg en Christus verschijnt voor de 
laatste keer voor hen. In de 40 dagen voor Hemelvaart hebben een aantal 

ontmoetingen tussen hen plaatsgevonden. Nu op Hemelvaartsdag wordt hij 
opgenomen door een wolk en zij zullen Hem niet meer zien. 

Het pinksterfeest vieren we, 10 dagen na Hemelvaart, 50 dagen na het 
paasfeest. De naam Pinksteren is afkomstig van het Griekse ‘Pente Costes’ wat 
50e dag betekent.  

Het is het moment dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Ze waren 
erg ontsteld over het verdwijnen van Christus, maar die dag kwam het besef 

over hen; we zien hem niet maar hij is niet weg, hij is in ons. 
De uitstorting van de heilige geest kwam als een stormvlaag, de wind gaat 
waaien, er ontstaat beweging en voor hun ogen daalden vlammen uit de hemel 

neer, op elk van hen, wakker geworden; vanaf dat moment konden de leerlingen 
alle talen spreken en verstaan, de pinkstertaal. Er ontstaat beweging, 

vernieuwing en ontmoeting. 

Als we om ons heen kijken  is er veel activiteit in de lucht, jonge vogels vliegen 
uit. En het stuifmeel overal in de lucht, dwarrelend, geleid door de wind, zoekend 

naar een plek om neer te dalen. We zien de insecten zoals de bijen en de 
vlinders die zo hard aan het werk zijn. Zie bijvoorbeeld de hommel actief 
aan het werk, met zijn dicht behaarde lijf net iets te groot voor menig 

bloemkelkje. De bloemsteel maakt daarbij een ferme buiging richting de 
aarde en geeft de hommel wat hij nodig heeft. De hommel neemt zijn voeding en 

draagt ondertussen zorg voor de aarde. Hij zorgt voor bestuiving. Een bijzonder 
belangrijke taak want zonder bestuiving zal er geen voortplanting zijn. 

Dauwtrappen, aarde, lucht en wolken 

Als de lente aanbreekt en de zon in kracht toeneemt en de lucht verwarmd,  
ontdooien de beken en rivieren, het water gaat weer stromen. De warmte van de 

zon brengt water en lucht in beweging. Het stromende water verdampt, stijgt op 
naar de hemel en vormt een wolk. De wolk is gevuld met lucht en water. De wolk 

daalt als dauw en regen terug naar de aarde. De sapstromen in de planten zijn 
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op gang gekomen, de aarde gaat weer geuren. We kunnen in deze tijd van het 

jaar kijken naar de hemel met de prachtige wolkenpartijen. De wolken die in 
beweging zijn, van vorm veranderen. Zonder deze wolken zou er woestijn zijn, 

geen leven, de zon met al haar kracht zou het leven verbranden. Lucht is 
ongrijpbaar, we kunnen lucht niet zien maar is wel van levensbelang. Lucht is 
overal, lucht vult een tussenruimte, zonder lucht zouden we niet kunnen leven. 

De lucht is de plek tussen hemel en aarde.  Wanneer we gaan dauwtrappen op 
de vroege ochtend, in deze tijd van het jaar als de natuur bezig is te ontwaken, 

dan lijkt het alsof hemel en aarde samen komen en in elkaar overgaan. De  
laaghangende grote witte wolken  en de aarde lijken elkaar te kussen, een beeld 
voor de verbinding, het huwelijk tussen hemel en aarde.  

De wolken kunnen we zien,  maar hoe dichter we bij komen hoe minder 

zichtbaar deze zijn. Tijdens het dauwtrappen kunnen we ervaren dat de dingen 
er zo vroeg in de ochtend heel anders uitzien dan later op de dag. Zijn je 

zintuigen op dit ongewone tijdstip scherper dan anders? Maar misschien laat je 
door het ongewone en vroege tijdstip ook eerder je vaste voorstellingen los over 
hoe de dingen er volgens jou uit horen te zien. We houden al snel onze eerste 

waarneming vast en vellen ons snelle oordeel. Die gewone werkelijkheid met 
andere ogen zien of beleven zonder oordeel, dat lukt vaak niet zomaar. Het 

vraagt bewustwording en bewustzijn vanuit onze eigen innerlijke activiteit en 
ontmoetingen. We kunnen onszelf hiervan bewust worden. 

Lucht is ook de ruimte tussen mensen waarin de ontmoeting plaatsvindt. We 
kunnen oefenen in het onbevooroordeeld zijn in de ontmoeting met elkaar en 

met alles in en om ons heen. Wie weet komen er kleine momenten waarop je 
denkt, ’hé, zo heb ik dat nooit bekeken’ of gezien. Of je ziet ineens iets wat je 

voorheen niet zag. Je kunt ineens op een klein moment ‘de Geest’ krijgen, er 
gaat je een lichtje op. Dit zijn kleine feestjes die een kleine kiem kunnen leggen 
om ooit samen in gelijkheid en onvoorwaardelijke liefde te leven. 

 
Het pinksterfeest, een feest van vernieuwing, licht, lucht, kleur, vogels, bloemen 

en bovenal ontmoetingen en de taal van de liefde. 
 
 

 

 
 

 
Een klein 

pinksterfeestje 
Die momenten dat je even 
‘de geest krijgt’. Ineens zie 

je iets, wat je tot dan toe 
niet zag. Ineens wordt je 

iets duidelijk.                                              
Welke 2 dieren zie je… 
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Ideeën… 
Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 
 
Dauwtrappen met je woongroep.                     
Dauwtrappen in je achtertuin op blote voeten? 
Bellen blazen, naar de bellen kijken. 

  
Voor elk huis zullen er 2 potjes bellenblaas via de 
boodschappenkrat geleverd worden. 
 

Verhaal lezen 
Wolken kijken 
Samen picknicken met je groep in de tuin  

 
 

 

                                                                              Zie de plant! 

Ze is de door de aarde 

Gebonden vlinder 

Zie de vlinder! 

Hij is de door de kosmos 

Bevrijde plant.  

Rudolf Steiner 

 

 

Als de rups haar eigen betekenis niet kan zien,                                                                                         
dan moet de rest van de wereld haar maar vertellen dat ze een jonge vlinder is 

 

Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder.                                         
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                                                       Lao Tse, Chinees filosoof+/- 600 v.Chr. 
 

DE LES VAN DE VLINDER 

 

 

 

 

 

 
Op een dag, verscheen er een kleine opening in een cocon. Een man zat uren te 
kijken hoe de vlinder zijn lijf door de kleine opening probeerde te worstelen. Op 

een gegeven moment leek het of de vlinder geen vooruitgang meer boekte. Het 
leek of hij niet verder kon dan hij gekomen was. De man besloot de vlinder te 

helpen: hij pakte een schaar en opende de cocon. De vlinder kwam er nu een 
stuk makkelijker uit. Maar de vlinder had een verweerd lijf. Hij was klein, met 
verschrompelde vleugels. De man bleef kijken, want hij verwachtte dat de 

vleugels zich elk moment zouden openen en groter en steviger zouden worden, 
zodat ze het lijf konden dragen. ER GEBEURDE NIETS! 

Integendeel, de vlinder leefde zijn leven al strompelend. Hij kon zich slechts 
bewegen met zijn verweerde en verschrompelde vleugels. Hij heeft nooit kunnen 

vliegen. De man was vol liefde en goede bedoelingen, maar begreep niet dat de 
kleine opening in de cocon en de worsteling van de vlinder om er uit te komen, 
de natuurlijke weg was om het vocht vanuit het lijf in de vleugels te persen, 

zodat hij gereed zou zijn om te vliegen zodra hij de cocon had verlaten. Soms, 
zijn worstelingen precies wat we nodig hebben in het leven. Als we ons leven 

zonder obstakels zouden leven zouden we kreupel raken. We zouden niet zo 
sterk zijn als we moeten zijn. We zouden nooit kunnen vliegen... 

Ik vroeg om kracht, 
en ontving moeilijkheden om me sterker te maken.... 

Ik vroeg om wijsheid, 
en kreeg problemen om op te lossen... 

Ik vroeg om voorspoed, 
en kreeg hersenen, het verstand, om te kunnen werken... 
Ik vroeg om moed, 

en kreeg obstakels om te overwinnen.... 
Ik vroeg om liefde, 

en kreeg mensen op mijn pad met problemen, die ik kon helpen..... 
Ik vroeg om gunsten, 
en ik ontving kansen..... 

Ik kreeg niets van wat ik wilde maar ontving alles wat ik nodig had. 

 
auteur: Lowcucar 
 titel : sem titulo 
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Verhaal; ‘Metamorfosen in de verschillende seizoenen’ 

 

Er was eens een vlinder. Hij vloog met vermoeide vleugels over de weide. Fijne 

regen viel uit de hemel neer en maakte het kleurige kleedje van de vlinder nat. 

Steeds lager en lager vloog hij, tot hij neer zonk op de weidegrond tussen de 

grashalmen. Bijna alle kleuren waren weggewist van zijn vleugels. Nog eenmaal 

probeerde hij op te vliegen, maar tevergeefs. Zijn krachten waren uitgeput. 

Even later trippelde hij met moede pootjes langs een plant omhoog en daar 

volbracht hij zijn laatste levenstaak: aan de onderkant van één der bladeren 

legde hij zijn eitjes, niet veel groter dan een speldenknop. Omdat de zwakke 

vleugels hem niet meer konden dragen, vouwde hij die samen. Hij werd heel stil 

en droomde van bloemen en zonneschijn. Het regende nog steeds. Toen de koele 

nachtwind over de weide begon te waaien, stierf het vlindertje. 

Moeder aarde had de zorg voor de kleine eitjes op zich genomen. De regen kon 

ze geen kwaad doen en ook de al te felle hitte van de zon werd door het blad 

opgevangen. De eitjes lagen in de zomerse warmte, als in een beschermend 

nestje. Al na enkele dagen begon er iets te bewegen in de eitjes. De tere huid 

scheurde open en daar kroop een kleine rups naar buiten, een beetje gelig van 

kleur, fijn gevlekt en zo zacht als een zijden draad. Het groene blad waarop hij 

geboren was, werd zijn tuin, zijn huis en zijn tafel. Hij merkte dat de rand van 

het blad het lekkerst was. 

Na een paar dagen was het halve blad afgeknaagd. Toen zocht het rupsje een 

ander blad op. Het was of de zonnestralen hem steeds verder lokten, van de ene 

plant naar de andere. Ze smaakten niet allemaal even lekker: het langste bleef 

hij bij de planten die net zulke bladeren hadden als die in zijn geboortetuintje. 

Zo groeide in enkele weken uit het kleine rupsje een grote rups. Lange 

donkerbruine haren stonden in dichte bossen op zijn rug en daartussen gloeiden 

rode vlekjes. 

De zomer liep ten einde. Een koele herfstwind begon over het korte gras te 

waaien. Trager, steeds trager, als in een droom, kroop de rups langs stengels en 

bladeren. Eten deed hij niet meer. Toen de nachten kouder werden, zei hij de 
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zonnestralen vaarwel en zocht een stil plekje tussen de stenen, zo dicht mogelijk 

bij de aarde. 

En daar, in dat stille donkere holletje weefde de rups van fijne draden een 

kokertje rondom zichzelf, waar hij precies in paste. Er waren geen deuren of 

ramen in. Toen het klaar was, werd het hard als hout. Daar binnen ging de kleine 

rups liggen slapen. 

Maar in de lange winternacht, toen sneeuwvlokken de aarde bedekten, gebeurde 

er een wonder in dat houtige kokertje van de rups, heel stil en verborgen, door 

niemand gezien. Was dat het wonder waarvan de vlinder had gedroomd? 

Toen het voorjaar kwam, smolt de sneeuw wegen langzamerhand werd de aarde 

weer warm. En weldra openden de bloemen op de weide hun kelken en straalden 

met al hun kleuren de zon tegemoet. In het holletje onder de stenen, waar de 

rups was ingeslapen, werd een vlínder wakker. Hij was uit dat kokertje gekropen 

en trippelde nu wat bedremmeld naar boven, tussen de stenen door naar het 

lokkende licht. Het was of de bloemen hem riepen met duizenden fijne 

stemmetjes. 

De vleugels van de vlinder waaierden rustig open en dicht. Zouden ze hem 

dragen, weg van de aarde? Eindelijk fladderde de vlinder omhoog. De kleurige 

vleugels glansden in het licht, zodat het was of een bloem zich had losgemaakt 

van haar stengel. Hoger, steeds hoger vloog de vlinder de zon tegemoet, tot hij 

de stille roep van de bloemen verstond. Toen daalde hij neer op een bloemkelk 

en bracht daar een groet van de zon. 

                                                            Uit: 'Dierenverhalen', van Jakob Streit 
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1e Pinksterdag zondag 31 mei  
 

Ideeën voor Pinksteren 
 

Eventuele aanvullingen op het programma worden per mail verstuurd. 
 
 
 
 

Verhaal lezen 

Een wandeling maken met je woongroep 
en de wensduifjes in de wensboom hangen  
 

 
De ‘wensboom’ zal in de week voor Pinksteren op het grasveld bij het 

Pinksterhuis staan.  

 
We willen jullie vragen om duifjes van papier te maken en deze hierin op 

te hangen. De duifjes kunnen versierd zijn, ingekleurd of misschien wil je 
daar wel een wens op schrijven voor jezelf of iemand anders. 

  
 

Vanaf 14:30 uur zal op het terrein van Bronlaak en bij Ard Lea, de 
ijscoman langs de huizen gaan. De ijsjes worden door de medewerker in 

ontvangst genomen. De route start vanaf het Pinksterhuis. 
 

De ijsjes voor de buitenhuizen/ambulant kunnen worden opgehaald op 
vrijdag 29 mei bij de Halm. 
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Verhaal; ‘De witte duif’ 
(uit: Grimm, verzamelde werken in de oer-uitgave) 

 

Voor het paleis van een koning stond een prachtige perenboom die ieder jaar de 
schoonste vruchten droeg, maar wanneer de vruchten rijp waren, werden ze er 

in één nacht allemaal af gehaald en geen mens wist wie dat gedaan had. 
Nu had de koning drie zonen, maar de jongste werd voor dom gehouden en men 
noemde hem 'Domoor'. 

De koning beval de oudste zoon om een jaar lang elke nacht onder de 
perenboom te waken zodat de dief ontdekt zou worden. 

      

Dat deed de oudste zoon en hij waakte elke nacht. De boom bloeide, en zat vol 

vruchten, en toen ze rijp begonnen te worden, waakte hij nog ijveriger en 

eindelijk waren ze helemaal rijp, en zouden ze de volgende dag geplukt worden. 

Echter in die laatste nacht werd hij door slaap overmand, en sliep hij in. Toen hij 

ontwaakte, waren alle vruchten weg en alleen de bladeren nog over. 

De koning beval  de tweede zoon een jaar lang te waken, maar hem ging het 

niet beter af  dan de eerste zoon. In de laatste nacht kon ook hij de slaap niet 

overwinnen en de volgende morgen waren alle peren er af geplukt. 

Ten slotte beval de koning Domoor een jaar te waken. En allen die aan het hof 

van de koning waren, lachten erom. Domoor echter waakte en in de laatste 

nacht wist hij zijn slaap te overwinnen. Hij zag hoe een witte duif aangevlogen 

kwam, de ene peer na de andere afplukte en wegdroeg. 

Toen de duif met de laatste peer wegvloog stond Domoor op en ging de witte 

duif achterna. De duif echter vloog op een hoge berg en verdween opeens in een 

rotsspleet. 

Domoor keek om zich heen, en zag een klein grauw mannetje naast zich staan, 

tot wie hij sprak: 'God zegen je'. 

'God heeft me gezegend op dit ogenblik door deze woorden van jou', antwoordde 

het mannetje 'Want jouw woorden hebben mij verlost. Daal af in de rots, daar 

zul je je geluk vinden'. 

Domoor ging de rots binnen, vele treden voerden hem naar beneden en toen hij 

onder in aan kwam zag hij daar de witte duif door spinnenwebben omwonden en 

verstrikt. Toen de witte duif Domoor zag, lukte het haar om los te komen en toen 

zij de laatste draden kapot getrokken had, stond daar een schone 

koningsdochter voor hem, die hij verlost had. Zij werd zijn gemalin en nam hem 

mee naar haar rijk. Hij werd koning over een machtig rijk en regeerde met 

wijsheid. 
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Witte vogeltjes en pinksterduifjes 

 
Pinksteren is een feest van de toekomst, een feest van begrip en liefde, 
een feest van inspiratie, creativiteit en vernieuwing met een frisse heldere 

blik. 
 

Op vele afbeeldingen met het pinkstermotief wordt in de kunst de heilige 
geest voorgesteld als een duif. Duiven, de gasten van de Goden werden 

ze ooit wel genoemd, van oudsher vinden we ze als gast terug in de 
tempels en hoog in de torens van de kerken en kathedralen. In het oude 

testament bracht de duif Noach het reddende bericht. 
Als er in het evangelie staat; de geest daalde ‘gelijk een duif op Hem 

neer’, dan wordt hier ook nog iets specifieks mee bedoeld. De meeste 
vogels dalen in glijvlucht; de duif kan zich echter loodrecht naar beneden 

laten zakken. Zij maakt dus een heel directe verbinding tussen boven en 
beneden, tussen hemel en aarde.  

 

In het Perzisch betekent het woord ‘murgh’ ziel én vogel tegelijk.                       
Al in de Egyptische hiërogliefen wordt de ziel ook als vogel afgebeeld. We 

kennen ook de witte vredesduif.  
Het spreekwoord ‘de geest krijgen’  heeft ook iets van bezieling krijgen. 

Iets doen met bezieling maakt dat wat je doet vaak voller, rijker en 
intensiever.                                                            

Witte vogeltjes die veel voorkomen in sprookjes en verhalen zijn de 
boodschappers, helpers van de mens die het soms zelf even niet meer 

weet. 
Zo kennen we ook het ganzenbordspel met de gans die voor ons de weg,  

de spiraal van het leven op het speelbord doorloopt.                                                              
 

 
Duifjes maken voor de jaartafel en voor in 

‘de wensboom’ 
 
De witte vredesduif is de boodschapper uit de 

hemel. Teken zelf of knip een duifje uit (zie 
extra bijlage). Teken aan beide kanten een 

oogje. Prik een gaatje voor het ophangdraad en 
maak een gleufje voor de vleugels. De vleugels 
kunnen van allerlei materialen worden 

gemaakt: printerpapier, zijdevloeipapier, 
krantenpapier, taartjespapier, dun zilverkarton 

enz. Vouw de vleugeltjes als een muizentrapje  
of harmonica en schuif deze door het gleufje. 
De vleugels zijn aan beide zijden even lang. 

Waaier ze mooi uit. Hang het duifje aan een 
draadje.                                                                

 
                                                                                Met warme groet Tanca Boot 
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