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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 haar bloesems los en meevoeren met de wind. De paden 
worden bedekt met een tapijt van haar zacht gekleurde bloesems. Een treurig 

afscheid van haar pracht. Zij maakt ons getuige van afscheid, sterven en loslaten. 
Toch wist zij wat ze deed door los te laten, haar bloesems te laten gaan. En als we 

haar echt willen bekijken, kunnen we zien dat zij daarmee zorg droeg voor het 
prille begin van de ontwikkeling en het dragen van haar vruchten. Eenmaal gerijpt 
zal zij eens ook haar 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. 
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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 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. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

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



- 5 - 
Hemelvaart en Pinksteren 2021 

Ideeën… 
Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 
 
Dauwtrappen met je woongroep.                                                   
Dauwtrappen in je achtertuin op blote voeten? 
Bellen blazen, naar de bellen kijken. 
 
Verhaal lezen. 
Wolken kijken. 
Samen picknicken met je groep in de tuin.  

 
Wolken kijken 
 
Nodig; wolken 

 
 
 
 
 

 

 
Zoek een bewolkte dag uit en ga in het gras liggen, languit op je rug. 

Bekijk alle wolken die voorbijgaan en zoek tekeningen en figuren in de 
wolken. Wat zie je allemaal, dieren, mensen? Wedden dat je met wat 

fantasie heel wat ziet? 
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De waarheid en de dauwdruppel 

Er was eens, zo gaat het verhaal, lang, heel lang geleden, in een land heel ver van 
hier, een oude, wijze meester. Zijn leven was zeer gevuld, ondanks zijn 
eerbiedwaardige leeftijd. Want elke dag stond hij ten dienste van al wie hem nodig 

had. Hij gaf raad, heelde, en velde een oordeel als een rechtvaardig rechter in 
kleine onderlinge geschillen, telkens als de dorpelingen uit de wijde omgeving hem 

daarom verzochten. Zijn avonden waren volledig gewijd aan zelfstudie en 
meditatie. 

Maar het mooiste moment van de dag was voor hem, die in alle nederigheid en 

eenvoud zijn taak vervulde, toch altijd weer de ochtend. Want bij het rijzen van 
de zon wekte hij, volgens een welbepaald ritueel, zijn zeven favoriete leerlingen, 
die in de omstaande hutten verbleven.                                                                          

Ze wasten zich en genoten van een kop boterthee, vrijwel hun enige luxe. 
Daarna trokken ze samen de bergen in. En al wandelend onderwees de meester 

hen en wijdde hen in, in de geheime natuurwetten en de kosmische patronen. Hij 
probeerde hen inzicht te geven in zichzelf en hun medemens. En op één van die 
tochten vroeg een van de leerlingen   hem: 'Meester, wat is de waarheid? Leer 

ons de waarheid kennen.' In stilte ging de wandeling verder.  

Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lieve 
lust was! Hij schaarde hen alle zeven rondom een mooie bloemenstruik. Hij wees 

hen op een grote dauwdruppel die schitterde in de vroege zon, en vroeg: 'Zeg me 
allen naar waarheid: welk is de kleur van deze dauwdruppel? 

“Rood,” zei de eerste.                                                                                         

“Oranje,” zei de tweede.                                                                                               
“Geel,” zei de derde.                                                                                                      
“Groen,” zei de vierde.                                                                                       

“Blauw,” zei de vijfde.                                                                                            
“Paars,” zei de zesde.                                                                                           

“Violet,” zei de zevende….. 

Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze allemaal zeker waren van 
de kleur die de druppel had, ontstond er bijna ruzie. Toen liet de oude meester 
hen enige keren van plaats wisselen. En heel langzaam drong het tot hen door 

dat, ondanks de verschillen in hun waarneming, ze toch allemaal de waarheid 
hadden gesproken. 

Nadat er zo enige tijd verstreken was, liet de oude meester hen weer hun 

oorspronkelijke plek innemen. Maar omdat intussen de zon gedraaid was, 
kaatsten er weer heel andere kleuren terug vanaf de grote dauwdruppel. De 

meester glimlachte een beetje triest. 'Kijk,' zei hij, 'dat gebeurt er nu altijd met 
de waarheid... Jullie hebben allemaal de waarheid gesproken, elk vanuit zijn 
eigen ervaring, vanuit zijn eigen gezichtsveld. Alleen vergeet je daarbij dat, 

vanuit welke plaats en tijd je het in het leven ook bekijkt, je altijd slechts een 
deel van de waarheid kunt zien. Daarom kun je pas een idee van de grote 

universele waarheid krijgen wanneer je bereid bent te luisteren naar de waarheid 
van anderen en tegelijk jouw eigen stukje waarheid bij die andere te voegen. 
Alleen dan wordt de waarheid "de Waarheid": evenwichtig en totaal.' 



- 7 - 
Hemelvaart en Pinksteren 2021 

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 

‘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’ 
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Help je de rups zijn weg te vinden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

‘Daar waar het pad van de rups eindigt, begint de vlinder aan haar 
dansende bestaan’. 
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1e Pinksterdag Zondag 23 mei  

 
Ideeën voor Pinksteren 
 

Het programma voor 1e Pinksterdag is nog in voorbereiding en zal op een 
later moment toegestuurd worden. Hierbij alvast een aantal ideeën.  
 
 

 

 Verhaal (voor)lezen                                                                        

Sprookjes van Grimm;  bijvoorbeeld ‘De drie talen’, ‘De 
kristallen bol’, ‘De wachtelboom’. 

 Een pinksterwandeling maken met je woongroep en 
wensduifjes in de wensboom hangen. 

 Spelletje ganzenbord spelen.  
Zie ook ‘Witte vogeltjes en pinksterduifjes’. 

 

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 14:00 uur zal op het terrein van Bronlaak de ijscoman langs de 

huizen gaan. De route start vanaf het Pinksterhuis. De exacte route zal op 
een later moment gecommuniceerd worden. En natuurlijk wordt er daarbij 

ook aan de buitenhuizen gedacht. 
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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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